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หน่วยงานความร่วมมือ

กรมส่งเสริมและพัฒนาตุณภาพชีวิตคนพิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ก

หน่วยงานความร่วมมือ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข

คณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้แทนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ
ผูแ้ ทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยพระนเรศวร
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผูแ้ ทนมหาวิทยัลยราชภัฎอุดรธานี
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก
ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผลกองยุทธศาสตร์
และแผนงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ค

คณะกรรมการจัดการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. ดร.กฤษณพงศ์
กีรติกร
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รศ.ดร.สุวิทย์
เตีย
4. อาจารย์สุชาติ
เพริดพริ้ง
5. รศ.ดร.วนิดา
พวกุล
6. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
7. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
9. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
10. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
11. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
13. รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
14. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
15. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
16. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
17. ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
19. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
20. ผู้อานวยการสานักงานคลัง
21. ผู้อานวยการสานักงานกิจการนักศึกษา
22. ผู้อานวยการสานักบริหารอาคารและสถานที่
23. หัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
24. หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
25. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
26. นายสุเมธ
ท่านเจริญ
27. นางสาวเบญจวรรณ ดารงค์กิจการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ง

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1. รศ.ดร.สุวิทย์
เตีย
2. ดร.บุษเกตน์
อินทรปาสาน
3. นายสุเมธ
ท่านเจริญ
4. ดร.ปราการเกียรติ ยังคง
5. อาจารย์พรยศ
ฉัตรธารากุล
6. ผศ.ดร.วรพจน์
อังกสิทธิ์
7. ดร.กนกพร
กังวาลสงค์
8. ผศ.ดร.ชูจิต
ตรีรัตนพันธ์
9. ผศ.ดร.ศราวัณ
วงษา
10. ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
11. ผศ.ดร.สกล
ธีระวรัญญู
12. ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
13. ผศ.ดร.ธิติมา
วงษ์ชีรี
14. ดร.ชเนนทร์
มั่นคง
15. ดร.ผ่องศรี
เวสารัช
16. นางสาวเบญจวรรณ ดารงค์กิจการ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางลาวัลย์
สุขสกุลชัย
2. นางวิยะดา
บุญเพ็ชร
3. นางสาวจารุมน ตั้งธงไชยกุล
4. นางสาวตรีรัตน์ ขุนทอง
5. นางสาวจงกล
ทิพรังศรี
6. นางสาวอุไรวรรณ การเกตุ
7. นางสาวละมัย
ทองมาก
8. นางสาวศิริพร
เป็นสูงเนิน
9. นางสาวโสภา
สมบูรณ์พัฒนากิจ
10. นางสาววรรณธณี วิลาวงศ์
11. นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
จ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
1. นางวิยะดา
บุญเพ็ชร
2. นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์
3. นางวรารักษ์
วิลัย
4. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
5. นางสาวระพีพฒ
ั น์ บู่สุวรรณ
6. นางสาวกมลพรรณ ทรัพย์เมฆ
7. นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล
8. นางสาวอรยา
นามะโส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. รศ.ดร.กุลธิดา
ธรรมวิภัชน์
2. ผศ.ดร.เดี่ยว
กุลพิรักษ์
3. นายชัชวาล
ศิริพันธุ์
4. นายสุทธิพงษ์
เรืองจันทร์
5. นายวรทัศน์
บุญไข่
6. นายสุพจน์
มีชาติ
7. นายพจน์เมธี
โคตรสุโพธิ์
8. นางสาวสุภาพรรณ จงจตุรโชค
9. นางสาวกรรณิการ์ ส่องจ้า
10. นางสาวโสภิณ
ลิ้มวิไลกุล
11. นางสาวเกศริน
ถั่วทอง
12. นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
13. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
14. นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ
15. นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1. นายจิตติ
อภิบุญ
2. ดร.บุษเกตน์
อินทรปาสาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ฉ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.เดี่ยว
กุลพิรักษ์
นายประพนธ์
เรืองวุฒิชนะพืช
นางสาวสิริลักษณ์ แดงเรือง
นางสาวสุภาพรรณ จงจตุรโชค
นางสาวกรรณิการ์ ส่องจ้า
นางสาวโสภิณ
ลิ้มวิไลกุล
นางสาวเกศริน
ถั่วทอง
นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล
นางสาวเบญจวรรณ ดารงค์กิจการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเว็บไซต์
1. นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
2. นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล
3. นายบุญเลิศ
แซ่อึ้ง
4. นายเกรียงไกร
ขาอรุณ
5. นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประกวดนวัตกรรม
1. ผศ.นิธิ
บุรณจันทร์
2. นายสุเมธ
ท่านเจริญ
3. รศ.สุวรรณา
สมบุญสุโข
4. ผศ.สุริยงค์
เลิศกุลวาณิชย์
5. นางวิยะดา
บุญเพ็ชร
6. นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
7. นางสาวอรยา
นามะโส
8. นางวรารักษ์
วิลัย
9. นางสาวชนนิกานต์ ขลิบทอง
10. นางสาวอัญชลี
รอดภัย
11. นายจิระพันธ์
เนื่องจากนิล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ช

12.
13.
14.
15.
16.

ดร.ธิติมา
นางสาวชนิศา
นายเฉลิมวุฒิ
นางสาวพิมชนก
นางสาวชาลินี

วงษ์ชีรี
ธนเวสารัชกุล
จันโทภาส
เปรมสมาน
กระจ่างพจน์

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดประชุม
1. นางรุ่งนภา
เตาทองนันตสิน
2. นางลาวัลย์
สุขสกุลชัย
3. นางสาวพิมชนก เปรมสมาน
4. นางสาวอัญชลี
รอดภัย
5. นางสาวชนนิกานต์ ขลิบทอง
6. นางสาวอุไรวรรณ การเกตุ
7. นางสาวจารุมน ตั้งธงไชยกุล
8. นางสาวตรีรัตน์ ขุนทอง
9. นางสาวละมัย
ทองมาก
10. นายประภากร
บุญมานุช
11. นายชาคริต
มั่นใจอารย์
12. นายนิพล
เจี้ยรักษา
13. นายนที
แสนนอก
14. นางวิยะดา
บุญเพ็ชร
15. นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
16. นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์
17. นางวรารักษ์
วิลัย
18. นางสาวอรยา
นามะโส
19. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
20. นางสาวระพีพฒ
ั น์ บู่สุวรรณ
21. นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ
22. นางสาวโสภา
สมบูรณ์พัฒนากิจ
23. นายเกรียงไกร
ขาอรุณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ซ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางสาวศิริพร
เป็นสูงเนิน
นางสาวกมลพรรณ ทรัพย์เมฆ
นางสาววรรณธณี วิลาวงศ์
นางสาวสุภาวดี รุจิอาจ
นางสาวเบญจวรรณ ดารงค์กิจการ
นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล
นางสาวชาลินี
กระจ่างพจน์

คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสารวิชาการการประชุม
1. นายสุเมธ
ท่านเจริญ
2. ดร.ผ่องศรี
เวสารัช
3. ดร.บุษเกตน์
อินทรปาสาน
4. ดร.กนกพร
กังวาลสงค์
5. นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ
6. นายจิตติ
อภิบุญ
7. นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
8. นางสาวระพีพฒ
ั น์ บูส่ ุวรรณ
9. นางสาวเบญจวรรณ ดารงค์กิจการ
10. นายธนะศักดิ์
ทวนทอง
11. นางสาวชนิศา
ธนเวสารัชกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฌ

หลักการและเหตุผล
จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน 1,820,155 คน หรือร้อยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ จานวน
66,113,612 คน (ข้อมูลจากมิเตอร์ประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และจากข้อมูลรายงานคน
พิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระ
ต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทางาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่
ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทาให้คนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย
กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (พก.) มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 ในการประสานและกาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสารวจ
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผล เสนอต่อกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการศึกษาบูรณา
การความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้ง ที่ 10
ประจ าปี 2561 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ง านด้ า นวิ จั ย งานวิ ช าการ นวั ต กรรมและการพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล
หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทาให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวาง
ต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

วัตุประสงค์
1. เพื่อการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือสถาบันการศึกษา ในการผลิตผลงาน
วิชาการด้านคนพิการ
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณะ
3. เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ญ

สารจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสมคิด สมศรี
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รัฐบาลให้ความสาคั ญการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) สู่การปฏิบัติ และ
กาหนดแผนปฏิรูปประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ โดยกรมส่ ง เสริม และพั ฒนาคุ ณ ภาพชีวิต
คนพิการ ได้มีการขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านคนพิการ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐ องค์กรคนพิการ และทุก
ภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ การเสริมสร้างความเข้าใจ และ
เจตคติเชิง สร้ างสรรค์ ต่อ คนพิการ และความพิการ ซึ่ง ได้มีการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม
แผนการวิ จั ย นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เ พื่อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ การ พ.ศ. 2561-2564 ภายใต้
วิสัยทัศน์ “คนพิการ ดารงชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี” ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และการดารงชีวิต
คนพิการในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561 และการสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษา ที่ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ รวมจานวน 18 หน่วยงาน จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด "การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืน
เพื่ อ คนทั้ ง มวล” (Moving towards Sustainable Society for All) เพื่ อ เป็ น เวที ส าหรั บ การเผยแพ ร่
ความก้าวหน้าของผลงานวิช าการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บคนพิ การ และสร้างองค์ความรู้ ใ หม่ ๆ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่ง เสริมและพัฒนา
ฎ

คุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างโอกาส เปิดพื้นที่ทางสังคมให้นักวิจัย คนพิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการ
ให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และหวัง เป็น
อย่างยิ่ง ว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รั บความรู้ ความเข้า ใจด้านคนพิการผ่ านผลงานวิ ชาการ นวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ฏ

สารต้อนรับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 เป็นการส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยตลอดจน
การพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัย ไปสู่การประยุกต์และการพัฒนา ทาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น
สามารถแสดงสมรรถนะตามศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้น รวมถึงองค์กรและสังคมโดยรวม โดยมีเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ ที่ ไ ด้ แ สดงเจตนาที่ จ ะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งจะได้พัฒนาแนวทางหรือนโยบายการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ดีขึ้น เป็น
กลไกและกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกบความต้องการของคนพิการ ทาให้การ
ทางานวิจัยมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมได้มากขึ้น เกิดการพัฒนาวิธีคิดเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน
และนักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม มีความเอื้ออาทร และอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
มจธ. เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ที่ ท างานวิ จั ย จากโจทย์ ที่ ส าคั ญ ของสั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ การพัฒนาสมรรถนะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกขึ้น หรือการนาทักษะที่ดีกว่าของคนพิการมาวิจัย และนาไปตอบโจทย์สังคมด้าน
ต่างๆ ได้ รวมทั้งการมีเครือข่ายทาให้สามารถนางานวิจัยที่สนใจนาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผมมี ค วามเชื่ อ ว่ า คนพิ ก ารมี ศั ก ยภาพและความสามารถภายในที่ แ ฝงเร้ น ทุ ก คน หรื อ อาจมี
ความสามารถ พิเศษบางอย่างเหนือกว่าคนปกติโดยทั่วไป สังคมไม่ควรมองคนพิการว่าเป็นภาระหรือคนพิการ
ไม่ควรมองตนเองว่าเป็นภาระของสังคมเช่นเดียวกัน ประชาคม มจธ. ได้ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน วิจัย
พัฒนา เครื่องมือหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตลอดจน ค้นหา และ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวให้ปรากฏเด่นชัด และเคียงข้างคนพิการเพื่อทาให้สามารถใช้ชีวิ ตในวิถีปกติในสังคม
รวมทั้งใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดเป็นทักษะที่สามารถนามาประกอบสัมมาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองได้ เกิดความ
ภูมิใจในตนเอง เป็นที่ยอมรับของสังคมในฐานะแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มจธ. มีความภูมิใจต่อการ
ได้ทางานวิจัยที่มีคุณค่าและมีความหมาย ในการพัฒนาและสร้างรรค์สังคม

ฐ

สารต้อนรับจากรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10
ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการด้านคนพิการทั้งในระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 120 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นในปี พ. ศ.
2431 และมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจนพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
หนึ่งในหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในปัจจุบันมีโรงพยาบาล คณะ
วิทยาลัย และสถาบันภายใต้การกากับดูของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยาลัยราชสุดา ซึ่ง
ร่วมกันส่งเสริม คนพิการในด้านต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดการศึกษา การ
ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การทาวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้
ทักษะ และความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันพวกเขายังสามารถใช้
ศักยภาพที่มีอยู่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกด้วย
การสั ม มนาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก วิ ท ยาลั ย ราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
สาหรับความมุ่งมั่น การให้การสนับสนุน และความทุ่มเทในการจัดงานประชุมครั้งนี้
การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล” นับว่าเป็นความ
ท้าทายของผู้เข้าร่วมประชุมในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขจัด
อุปสรรคในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อื่นของคนพิการ และส่งเสริมศักยภาพของคนพิการให้สามารถทางานและใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ในปัจจุบันคนพิการได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่นๆ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการและคน
พิการในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ดังคากล่าวว่า
ที่ว่า “Nothing About Us, Without Us” ซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ในงานประชุมนานาชาติด้านสิทธิของคนพิการใน
ทวีปยุโรป โดยคากล่าวนี้มีความหมายที่ลึกซึ้ง กล่าวคือ ไม่ควรมีนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ ถูก
กาหนดขึ้นมาจากที่ประชุมซึ่งไม่มีคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของคนพิการในการกาหนดนโยบาย
นั้นจะทาให้นโยบายมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสาหรับคนพิการจริงๆ เนื่องจากคนพิการมี
ฑ

ความเข้าใจในสิทธิ ความต้องการจาเป็น ข้อจากัด และประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของพวกเขาได้ดีที่สุด ยิ่งไป
กว่านั้นการให้ข้อมูลของคนพิการในที่ประชุม ยังทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนพิการ ไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาล ครู/อาจารย์ หรือนักบาบัด เกิดความเข้าใจในความต้องการจาเป็นของคนพิการมากขึ้ น
นาไปสู่การพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมของคนพิการ
ในสังคม นาไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยคนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
ยั่งยืนของคนทั้งมวล
งานประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่หลากหลายซึ่ง มาร่วมกันแลกเปลี่ ย น
ความรู้และประสบการณ์ด้านคนพิการใน 6 ประเด็นสาคัญ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 2) นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ 3) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ 4) นโยบาย
การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม 5) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และ 6) การเสริมพลังคนพิการ
การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งเสริมความผาสุกใน
ชีวิตของคนทั้งมวล รวมทั้งคนพิการในประเทศไทย และนานาประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมของเราจะ
ขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมความผาสุกในตัวบุคคล สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่สังคมที่ยั่งยืน
เพื่อคนทั้งมวล
ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่กับงานประชุมในครั้งนี้
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ก
ค
ง
ฎ
ฎ
ฏ
ฑ
ฒ
1
9
11
17
18

19

หน้าที่ 1

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities
บทคัดย่อ (หัวข้อวิจัย บทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ)
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons
with Disabilities : LW)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
LW-001
อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการจากต้นทุนความรู้
NCPD2018-0013 ภูมิปัญญาชุมชน
The Rehabilitative Devices and Assistive Devices for Persons
with Disabilities from local wisdom
LW-002
ละครวิทยุสาหรับคนพิการทางสายตา
NCPD2018-0019 Drama radio for blind
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities
and Aging Society : IP)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
IP-001 NCPD2018- การออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์
0041
Kitchen Table Design for Disability Movement Person who
use The Wheelchair
IP-002 NCPD2018- การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้
0043
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส Possibility of Trained Panelist
from Visually Impaired People for Sensory Descriptive
Analysis
IP-003 NCPD2018- แผนธุรกิจสาหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ
0044
A Business Plan for the Innovation of “CU-Transfer Chair”
IP-004 NCPD2018- การออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ:
0052
จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
A Universal Integrated Living Environment Design for the
Elderly: Research Applied in Practice
IP-005 NCPD2018- ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
0079
iSonar-2: An Obstacle Warning Device for the visually
impaired
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IP-006 NCPD2018- การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง
0076
The Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
(กึ่งวิชาการ)
Equipment Luggage Design
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with
Disabilities : IE)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
IE-001 NCPD2018- ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อ
0022
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4
The Effect of Computer-Assisted Instruction on Developing
Attitude towards Persons with Visual Impairment for Fourth
Graders
IE-002 NCPD2018- การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการ
0025
สอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
The study of Efficiency and Satisfaction in Teaching Aids of
Bar and Beverage for Home Economics Students with
Hearing Impairment
IE-003 NCPD2018- การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ใน
0026
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา
Literacy Development of Elementary Students in Nakhon
Ratchasima City Municipality School
IE-004 NCPD2018- การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดย
0028
กิจกรรมครุวิถี
The Study of Teacher Characteristics of First Year Teacher
Students in Special Education – Thai Program Nakhon
Ratchasima Rajabhat University by Karu Withee Activities
IE-005 NCPD2018- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสาหรับ
0047
เด็กพิการซ้าซ้อน

129

145

164

174

185

197

หน้าที่ 3

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

IE-006 NCPD20180049

IE-007 NCPD20180060
IE-008 NCPD20180061
IE-009 NCPD20180062

IE-010 NCPD20180063

IE-011 NCPD20180069
IE-012 NCPD20180072

IE-013 NCPD20180037
(กึ่งวิชาการ)

The Self Learning Activity Packed in Development of the
Occupation skill for Children with Multiple Disabilities
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
The Developmental Model of Administrative Education for
Children with Special Needs in Early Childhood
Development Center
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อคนตาบอด
Design Print Media in Poster Format for Teaching The blind
การออกแบบหนังสือภาพเพื่อคนตาบอด เรื่อง “ระบบสุริยะจักรวาล”
Design of pictured braille books in the matter of “The
Solar System”
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรไทย สาหรับคนตาบอดและ
คนทั่วไป
Electronic Book: Medicinal Plant for The blind and Other
people
การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอน
เรื่องสุขอนามัยทางเพศสาหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
Design of Braille Illustrated Media. Sexual Health for Blind
secondary students. Using 3D Print Techniques
MathExpress: ระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่
เข้าถึงได้โดยคนตาบอด MathExpress: Accessible Mathematical
Reading for Thai Blinds
การศึกษานาร่องการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
A Pilot Study on Using Storytelling Electronic Book with
Robot for Assisting Development in Autistic Children
นวัตกรรมการศึกษาที่มีคนพิการเป็นฐานเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา Disabilities-based Innovative Education for
Learning Community of Schools

213

225
240

250

262

277

292

307
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4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management
for Equality : PM)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
PM-001
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
NCPD2018-0021 The Development of Database System for Students with
Disabilities in Higher Education Institutions
PM-002
สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
NCPD2018-0038 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The problems and solutions relating to facilities
management in HuaiMongkol temple Prachuap Khiri Khan
Province
PM-003
การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการ
NCPD2018-0056 ประกอบอาชีพ
Evaluation of Loss Disabled Workers on Compensation of
Occupational
PM-004
ประสบการณ์และการดูแลตัวเองด้านอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิงพิการ
NCPD2018-0070 ทางการได้ยิน
Experiences and Self-care for the Reproductive Health of
Women with Hearing Impairment
PM-005
คนพิการในประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
NCPD2018-0078 Persons with Disabilities in Thailand and Their Rights
PM-006
การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม: บทเรียนใหม่ของการจ้างงานคนพิการใน
NCPD2018-0035 สังคมไทย
(กึ่งวิชาการ)
Social Employment of Persons with Disabilities: A New lesson
on Employment of Persons with Disabilities in Thai Society
PM-007
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมและคนพิการ
NCPD2018-0046 Intellectual Property for Society and Persons with Disabilities
(กึ่งวิชาการ)

322

338

354

372

391
409

430
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PM-008
NCPD2018-0048
(กึ่งวิชาการ)

PM-009
NCPD2018-0073
(กึ่งวิชาการ)

การประเมินผลการดาเนินงานหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Performance Assessment of Universal Design Research
Unit, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat
University
การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการ
ทางออทิสติก
Curriculum Development for Training Programs to Improve
the Caregivers of Children with Autism

5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
UD-001
แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา
NCPD2018-0014 เวลเนสโฮม อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Conceptual Design for Energy-Saving Homes for Elderly Case
Study: Wellness Home, Bangsai District, Ayutthaya
UD-002
การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัส
NCPD2018-0027 สาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
Design and Development of a Touch Screen Based Flow
Rate Tester for Infusion Pump
UD-003
แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสาหรับ
NCPD2018-0031 พักอาศัยกรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
Design Guideline of Physical Environment Improving in
Condominium Case Study of Sub-Sin 26-7 Community
Building, Klong Toey, Bangkok
UD-004
แนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่
NCPD2018-0036 เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยในตัวเมืองน่าน

449

461

474

490

505

524
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UD-005
NCPD2018-0042
UD-006
NCPD2018-0045
UD-007
NCPD2018-0055

UD-008
NCPD2018-0065

UD-009
NCPD2018-0071
UD-010
NCPD2018-0034
(กึ่งวิชาการ)

Guesthouse Facility Designed Recommendations for Elderly
Thai Tourists in Nan City
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของความเป็นจริงเสมือนสาหรับ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
A Systematic Review of Virtual Reality for Wheelchair Users
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยสาหรับใช้สอยใน
ห้องน้าเพื่อผู้สูงอายุ Toiletry and Personal Care Products
Packaging Design for Elderly People
ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม
และด้านความงาม ในการพัฒนาชุดบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
สาหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย
Functional, Expressive and Aesthetic (FEA) Model of Bodysuit
and Splint Developing for children with Cerebral Palsy in
Thailand
แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ท่าเรือ
วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Universal Design Guidelines for Improving The Tourist Pier at
Wat Poramaiyikawas, Koh Kret Nonthaburi Province
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา เอฟตี้ โดยแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อมวลชน Packaging Design of EAFTY Mosquito
Repellent Lotion with Universal Design Concepts
การวิเคราะห์คุณลักษณะโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งาน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้พิการและผู้สูงอายุ
An Analysis of Mobile Application Features to Support the
Use of Electronic Transactions for the Disabled and the
Elderly

6. การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities : EP)
รหัสบทความ
ชื่อบทความ
EP-001
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมคนพิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน
NCPD2018-0051 เพื่อการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ Evaluation of Officer Training

545
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598
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633

648
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EP-002
NCPD2018-0058
EP-003
NCPD2018-0011
(กึ่งวิชาการ)
EP-004
NCPD2018-0074
(กึ่งวิชาการ)

Program for Persons with Disabilities (PWDs) for Independent
Living
นวัตกรรมการเสริมพลังคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงผ่านการส่งเสริม
อาชีพEmpowerment Innovation for Persons with Disabilities
Through Promoting Occupations in Great Mekong Sub Region
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเรื่องดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่ม
ความมั่นใจให้คนพิการ
The Development of Media and Special Event Entitled
“Music Therapy for the Morale of the Disabled Person”
ถอดบทเรียนการทางานของนักสังคมสงเคราะห์: การฟื้นฟูและเสริมพลัง
คนพิการแต่กาเนิดและคนพิการภายหลัง
Lesson learned from social worker: resilience and
empowerment of people with congenital disabilities and
people with acquired disabilities

660

683

691
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กาหนดการ
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
เรื่อง “การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล”
(Moving towards Sustainable Society for All)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
---------------------------------------------------08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.40 น.

09.40 – 10.30 น.

10.30 – 11.10 น.
11.10 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.15 น.

ลงทะเบียน
นาเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ
การแสดงความสามารถของคนพิการ
(การขับร้องเพลงของนักศึกษา และคนพิการของ มจธ. และวง S2S)
มอบของที่ระลึกแก่นักแสดง โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ปาฐกถาพิเศษ ระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556”
โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
มอบของที่ระลึก โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมงานวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
ปาฐกถาพิเศษ ระดับนานาชาติ หัวข้อ “Sustainable and Inclusive
Development for Persons with disabilities”
โดย Mr.Silatul Rahim Bin dahman
ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอด ประเทศมาเลเซีย
มอบของที่ระลึก โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน้าที่ 9
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(พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ประธานเดินทางมาถึง
 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้า
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
 นาเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ
 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
 กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 มอบโล่รางวัลบทความทางวิชาการ และเงินรางวัลการประกวดนวัตกรรม
จานวน 13 รางวัล
 พิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป
 กล่าวในพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการฯ
 ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา จานวน 18 แห่ง
 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมวิชาการฯ
13.00 - 17.00 น.
กิจกรรมห้องย่อย ได้แก่
 การนาเสนอบทความทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสาหรับคนทั้งมวล
(Student Workshop : Ideation for All)
 งานประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนพิการภายในประเทศ (i-CREATe)
 การแสดงผลงานการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ
17.30 น.
ปิดงานสัมมนาฯ
-----------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคาบรรยายภาษาอังกฤษ ในแต่ละห้อง
3. จัดแสดงนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมตลอดงาน
4. การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.
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กาหนดการนาเสนอบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ
ห้องวายุภักษ์ 4 หัวข้อวิจัย : ภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / นโยบาย การบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม และการเสริมพลังคนพิการ
ลาดับบทความ / หัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง
เวลา (น.)
LW-0002 NCPD2018-0019 "ละครวิทยุสาหรับคนพิการทางสายตา Drama radio for blind" 13.0013.15
PM-001 NCPD2018-0021 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
13.15The Development of Database System for Students with Disabilities in Higher
13.30
Education Institutions"
PM-002 NCPD2018-0038 "สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
13.30สาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13.45
The problems and solutions relating to facilities management in Huai Mongkol
temple Prachuap Khiri Khan Province"
PM-003 NCPD2018-0056 "การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของ 13.45การประกอบอาชีพ Evaluation of Loss Disabled Workers on Compensation of
14.00
Occupational"
PM-004 NCPD2018-0070 "ประสบการณ์และการดูแลตัวเองด้านอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิง 14.00พิการทางการได้ยิน Experiences and Self-care for the Reproductive Health of Women 14.15
with Hearing Impairment"
PM-005 NCPD2018-0078 "คนพิการในประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
14.15Persons with Disabilities in Thailand and Their Rights"
14.30
LW-001* NCPD2018-0013 "อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการจากต้นทุน 14.30ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน The Rehabilitative Devices and Assistive Devices for Persons
14.45
with Disabilities from local wisdom"
PM-007* NCPD2018-0046 "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมและคนพิการ
14.45Intellectual Property for Society and Persons with Disabilities"
15.00
PM-006 NCPD2018-0035 "การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม: บทเรียนใหม่ของการจ้างงานคน
15.00พิการในสังคมไทย Social Employment of Persons with Disabilities: A New lesson on 15.15
Employment of Persons with Disabilities in Thai Society" (กึ่งวิชาการ)
หน้าที่ 11
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ลาดับบทความ / หัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง
PM-008 NCPD2018-0048 "การประเมินผลการดาเนินงานหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้ง
มวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The Performance Assessment of Universal Design Research Unit, Faculty of
Architecture and Planning, Thammasat University" (กึ่งวิชาการ)
PM-009 NCPD2018-0073 "การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็ก
พิการทางออทิสติก Curriculum Development for Training Programs to Improve the
Caregivers of Children with Autism" (กึ่งวิชาการ)
EP-001 NCPD2018-0051 "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมคนพิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่
สานักงานเพื่อการดารงชีวิตอิสระของคนพิการ Evaluation of Officer Training Program for
Persons with Disabilities (PWDs) for Independent Living"
EP-002 NCPD2018-0058 "นวัตกรรมการเสริมพลังคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงผ่านการ
ส่งเสริมอาชีพ Empowerment Innovation for Persons with Disabilities Through
Promoting Occupations in Great Mekong Sub Region"
EP-003 NCPD2018-0011 "การพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเรื่องดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาล
ใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ The Development of Media and Special Event Entitled :
Music Therapy for the Morale of the Disabled Person" (กึ่งวิชาการ)
EP-004 NCPD2018-0074 "ถอดบทเรียนการทางานของนักสังคมสงเคราะห์: การฟื้นฟูและ
เสริมพลังคนพิการแต่กาเนิดและคนพิการภายหลัง
Lesson learned from social worker: resilience and empowerment of people with
congenital disabilities and people with acquired disabilities" (กึ่งวิชาการ)

เวลา (น.)
15.1515.30

15.3015.45
15.4516.00
16.0016.15
16.1516.30
16.3016.45

*บทความดีเยี่ยม

หน้าที่ 12

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities
ห้องวายุภักษ์ 3 หัวข้อวิจัย : การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และนวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ
ลาดับบทความ / หัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง
UD-001 NCPD2018-0014 "แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงานกรณีศึกษา
เวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Conceptual Design for EnergySaving Homes for Elderly Case Study: WellnessHome, Bangsai District, Ayutthaya"
UD-002 NCPD2018-0027 "การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอ
สัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา Design and Development
of a Touch Screen Based Flow Rate Tester for Infusion Pump"
UD-004 NCPD2018-0036 "แนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่
เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยในตัวเมืองน่าน Guesthouse Facility Designed
Recommendations for Elderly Thai Tourists in Nan City"
UD-005 NCPD2018-0042 "การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของความเป็นจริงเสมือน
สาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ A Systematic Review of Virtual Reality for Wheelchair
Users"
UD-006 NCPD2018-0045 "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยสาหรับใช้สอย
ในห้องน้าเพื่อผู้สูงอายุ Toiletry and Personal Care Products Packaging Design for
Elderly People"
UD-007 NCPD2018-0055 "ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทาง
สังคม และด้านความงาม ในการพัฒนาชุดบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สาหรับเด็กสมอง
พิการในประเทศไทย Functional, Expressive and Aesthetic (FEA) Model of Bodysuit
and Splint Developing for children with Cerebral Palsy in Thailand"
UD-003* NCPD2018-0031 "แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุในอาคาร
ชุดสาหรับพักอาศัยกรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Design Guideline of Physical Environment Improving in Condominium Case Study
of Sub-Sin 26-7 Community Building, Klong Toey, Bangkok"
IP-002* NCPD2018-0043 "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส Possibility of Trained Panelist from Visually
Impaired People for Sensory Descriptive Analysis"

เวลา (น.)
13.0013.15
13.1513.30
13.3013.45
13.4514.00
14.0014.15
14.1514.30

14.3014.45

14.4515.00
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ลาดับบทความ / หัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง
UD-008 NCPD2018-0065 "แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล
ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Universal Design Guidelines for
Improving The Tourist Pier at Wat Poramaiyikawas, Koh Kret Nonthaburi Province"
UD-009 NCPD2018-0071 "การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา เอฟตี้ โดยแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อมวลชน Packaging Design of EAFTY Mosquito Repellent Lotion with
Universal Design Concepts"
UD-010 NCPD2018-0034 "การวิเคราะห์คุณลักษณะโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้
งานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้พิการและผู้สูงอายุ
An Analysis of Mobile Application Features to Support the Use of Electronic
Transactions for the Disabled and the Elderly" (กึ่งวิชาการ)
IP-001 NCPD2018-0041 "การออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีล
แชร์ Kitchen Table Design For Disability Movement Person Who Use The
Wheelchair"
IP-003 NCPD2018-0044 "แผนธุรกิจสาหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ
A Business Plan for the Innovation of “CU-Transfer Chair”"
IP-004 NCPD2018-0052 "การออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของ
ผู้สูงอายุ: จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ A Universal Integrated Living Environment Design
for the Elderly: Research Applied in Practice"
IP-005 NCPD2018-0079 "ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้บกพร่องทางการ
เห็น iSonar-2: An Obstacle Warning Device for the visually impaired"

เวลา (น.)
15.0015.15
15.1515.30
15.3015.45

15.4516.00
16.0016.15
16.1516.30
16.3016.45

*บทความดีเยี่ยม

หน้าที่ 14

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities
ห้อง BB-402 หัวข้อวิจัย : นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ
ลาดับบทความ / หัวข้อวิจัย / ชื่อเรื่อง
IE-001 NCPD2018-0022 "ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Effect of Computer-Assisted Instruction on Developing Attitude towards
Persons with Visual Impairment for Fourth Graders"
IE-002 NCPD2018-0025 "การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน The study of Efficiency and Satisfaction in Teaching Aids of Bar and
Beverage for Home Economics Students with Hearing Impairment "
IE-003 NCPD2018-0026 "การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
Literacy Development of Elementary Students in Nakhon Ratchasima City
Municipality School"
IE-004 NCPD2018-0028 "การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดย
กิจกรรมครุวิถี The Study of Teacher Characteristics of First Year Teacher Students in
Special Education – Thai Program Nakhon Ratchasima Rajabhat University by Karu
Withee Activities"
IE-005 NCPD2018-0047 "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสาหรับ
เด็กพิการซ้าซ้อน The Self Learning Activity Packed in Development of the
Occupation skill for Children with Multiple Disabilities"
IE-006 NCPD2018-0049 "การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย The Developmental Model of Administrative
Education for Children with Special Needs in Early Childhood Development
Center"
IE-012* NCPD2018-0072 "การศึกษานาร่องการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก A Pilot Study on Using Storytelling Electronic Book
with Robot for Assisting Development in Autistic Children"
IE-007 NCPD2018-0060 "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อคนตาบอด
Design Print Media in Poster Format for Teaching The blind "

เวลา (น.)
13.0013.15

13.1513.30

13.3013.45

13.4514.00

14.0014.15
14.1514.30

14.3014.45
14.4515.00
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IE-008 NCPD2018-0061 "การออกแบบหนังสือภาพเพื่อคนตาบอด เรื่อง “ระบบสุริยะ
จักรวาล” Design of pictured braille books in the matter of “The Solar System” "
IE-009 NCPD2018-0062 "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรไทย สาหรับคนตาบอดและ
คนทั่วไป Electronic Book : Medicinal Plant for The blind and Other people"
IE-010 NCPD2018-0063 "การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการ
สอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสาหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิค
การพิมพ์ภาพ 3 มิติ Design of Braille Illustrated Media. Sexual Health for Blind
secondary students. Using 3D Print Techniques"
IE-011 NCPD2018-0069 "MathExpress: ระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่
เข้าถึงได้โดยคนตาบอด MathExpress: Accessible Mathematical Reading for Thai Blinds
IE-013 NCPD2018-0037 "นวัตกรรมการศึกษาที่มีคนพิการเป็นฐานเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา Disabilities-based Innovative Education for Learning Community of
Schools" (กึ่งวิชาการ)
IP-006 NCPD2018-0076 "การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง
The Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Equipment Luggage Design"
(กึ่งวิชาการ)

15.0015.15
15.1515.30
15.3015.45

15.4516.00
16.0016.15
16.1516.30

*บทความดีเยี่ยม

หน้าที่ 16

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

แผนผังการจัดงาน
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ปาฐกถาพิเศษระดับชาติ

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
นายกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จากัด (มหาชน)

พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ คุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการช่วยเหลือคน
พิการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับรางวัลต่างๆ
เช่น AFS President’s Award นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายจ้างดีเด่น
“BOSS OF THE YEAR” และมีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายและสิทธิของคนพิการเพื่อสร้างโอกาสให้กับ
คนพิการ ได้เข้าทางานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทางานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ ให้สามารถดาเนินชีวิตในวิถีปกติ ให้เกียรติมาเป็นองค์
ปาฐกในครั้งนี้
หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556”
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ปาฐกถาพิเศษระดับนานาชาติ

Mr. Silatul Rahim Bin Dahman
CEO & Co-Founder of Malaysian Foundation for the Blind
Secretary General of Malaysian Association for the Differently
Abled

We are honored to have Mr. Silatul Rahim Bin Dahman as our International Keynote
Speaker. As CEO & Co-founder of Malaysian Foundation for the Blind, Secretary General of
Malaysian Association for the Differently Abled and many other roles in disability field, Mr.
Silatul Rahim Bin Dahman is well-known in the region for his advocacy for accessibility and
the rights of persons with disabilities for the benefit of all as we strive toward inclusive society.
Topic: Sustainable and Inclusive Development for Persons with disabilities
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บทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
หัวข้อวิจัย 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Local Wisdom for Persons with Disabilities
บทความวิชาการ 2 บทความ
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อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิกำรจำกต้นทุนควำมรู้ภูมิปัญญำชุมชน
The Rehabilitative Devices and Assistive Devices for
Persons with Disabilities from local wisdom
ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร1, อรวรรณ กีรติสิโรจน์2*
Civilaiz Wanaratwichit1, Orawan Keeratisiroj2*
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1 โทร 05-596-7370 แฟกซ์ 05-596-7333 E-mail: civilaiz_6@hotmail.com
2* โทร 05-596-7377 แฟกซ์ 05-596-7333 E-mail: orawansa@nu.ac.th
1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาและเรียนรู้ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์ฟื้นฟูและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการที่บ้าน ในด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้คิดค้นหรือผู้ผลิต ที่มาของความคิด
ราคา และคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดพิษณุโลกทุกคนที่ได้ใช้อุปกรณ์ฟื้นฟู
และอุปกรณ์ช่วยเหลือซึ่งสร้างจากภูมิปัญญาในชุมชน รวมถึงผู้จัดทาอุปกรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและพรรณนาข้อมูลด้วย
ค่าความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ในชุมชนมีอุปกรณ์จากต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนทั้งอุปกรณ์
ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการที่บ้าน จานวน 53 ชิ้น จากคนพิการจานวน 35 คน และผู้จัดทา
อุปกรณ์จานวน 33 คน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ ด้านความปลอดภัย ความคงทน
มาตรฐานการออกแบบ และวิธีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสามารถร่างกายของผู้ใช้อุปกรณ์
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก; คนพิการ; ภูมิปัญญาชุมชน
Abstract
This research aims to find and learn the local wisdom knowledge on the
rehabilitative devices and assistive devices for persons with disabilities at home. In terms of
purpose of using, inventor or manufacturer, source of idea, price, and quality. The samples
were persons with disabilities in Phitsanulok, all of whom had access to rehabilitation
devices and assistive devices, which were built from local wisdom, including equipment
manufacturers. Data were collected from July to October 2016 using the interview form.
Content analysis, frequency and percentage were used for data analysis. The study found
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that in the community there were equipment from the local wisdom knowledge both
rehabilitation equipment and equip rehabilitative devices and assistive devices for persons
with disabilities at home, 53 items from the disabled 35 persons and equipment
manufacturers 33 people, the equipment received technical suggestions in safety, durability,
design standards, and how to use the device that suits the body's user capabilities.
Keywords: Assistive technology; People with disability; Local wisdom
2. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวหรือคนพิการ หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับ สภาพร่างกาย จะสามารถพั ฒ นาศักยภาพทางการเคลื่ อ นไหวได้อย่างเต็ มที่ ท าให้ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สานักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) คนพิการเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายของคนพิการให้สามารถกลับไปดารงชีวิตประจาวันได้ตามปกติมากที่สุด โดยสิ่งสาคัญ
สาหรับการฟื้นฟูและการพัฒนาศักยภาพการเคลื่อนไหวซึ่งช่วยให้คนพิการสามารถกลับไปดารงชีวิตประจาวัน
ได้ ก็คือ อุปกรณ์สาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ ในการดารงชีวิตประจาวันสาหรับ คน
พิการ ซึ่งเรียกรวมกันว่า เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive technology)
ส่วนใหญ่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีความยากลาบากในการดูแลตนเอง (ร้อยละ 75.9) และอยู่ในเขต
พื้ น ที่ ช นบท (ร้ อยละ 74.5) ซึ่ งมีเพี ย งจ านวนน้ อย (ร้อยละ 28.6) ที่ เข้าถึงอุ ป กรณ์ ห รืออวัย วะเที ยมหรือ
เครื่องช่วยคนพิการ (แผนงานติดตามสถานการณ์ ความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ ส านั กงานพั ฒ นานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข, 2556) นอกจากนี้มีคนพิการที่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์
แต่ยังไม่มีใช้ร้อยละ 43.7 ของจานวนคนพิการที่จาเป็นต้องใช้ทั้งหมด (ดารณี สุวพันธ์, มปป.) โดยสาเหตุของ
คนพิการที่ไม่ได้รับอุปกรณ์คือ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและขาดการสนับสนุนความช่วยเหลือในการประสานงาน
(ธีร ะ ศิ ริ ส มุ ด และคณะ, 2557) จะเห็ น ได้ ว่า อุ ป กรณ์ ยั งเป็ น ปั ญ หาต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร
ประกอบกับคนพิการยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากพระราชบัญญัติฟื้น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน
ประเทศไทยยังไม่มีความเท่าเทียมกัน ทาให้ คนพิการบางกลุ่มไม่ได้รับบริการอุปกรณ์ ที่จาเป็น หรือเข้าถึง
บริการด้านอุป กรณ์ อย่ างไม่เหมาะสม อาจเป็ นทั้งจานวนประเภทของอุป กรณ์ และวิธีการเบิ กค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ ส่งผลต่อสุขภาพคนพิการแย่ลง (ทรงยศ พิลาสันต์ และคณะ, 2558) นอกจากนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
ด้านอุปกรณ์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของครอบครัว
แต่สาหรับการดูแลคนพิการในชุมชนชนบทนั้น ครอบครัวและชุมชนมีส่วนช่วยในการฟื้นฟู สมรรถภาพ
คนพิการอย่างมากโดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาในการจัดทาอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตประจ าวัน แก่ผู้ มีปั ญ หาทางการเคลื่ อนไหว โดยใช้วัส ดุในท้องถิ่นซึ่งราคาไม่แพง เช่น การสร้าง
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อุปกรณ์การยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาแขน และสร้างอุปกรณ์เพื่อช่ว ยเหลือการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน โดย
ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชน ซึ่งช่วยให้คนพิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพบว่าผู้
ที่เข้าถึงอุปกรณ์นั้นมีคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดารงชีวิตดีกว่ากลุ่มคนพิการที่เข้าไม่ถึง อุปกรณ์
(วันทนีย์ กุลเพ็ง และคณะ, 2558) จึงนับว่าภูมิปัญญาด้านอุปกรณ์ของชุมชนมีประโยชน์อย่างยิ่ง ควรค่าแก่
การศึกษาเพื่อเป็น การส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอุปกรณ์ของชุมชนตามหลักการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้
เหมาะสมตามรูปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล และเพื่อการพัฒนาต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1) ค้นหาต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการที่บ้าน
3.2) เรียนรู้อุปกรณ์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสาหรับคนพิการที่บ้าน
ในด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้คิดค้นหรือผู้ผลิต ที่มาของความคิด ราคา และคุณภาพ
4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ค้นหาต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนในรูปแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยจาแนกตามกรอบ
บั ญ ชี ส ากลเพื่ อ การจ าแนกการท างาน ความพิ ก ารและสุ ข ภาพ (International Classification of
Functioning, Disability and Health; ICF) ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization;
WHO) ดังภาพที่ 1
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ภำวะสุขภำพ (Health condition)
ความพิการด้านการเคลื่อนไหว/ร่างกาย

กิจกรรม (Activity)
- การเปลี่ยนและการคง
ตาแหน่งของร่างกาย
- การถือของ การเคลื่อนย้าย
ของและการจัดการกับของ
- การเดินและการเคลื่อนที่
- การเดินทาง
- การดูแลตนเอง (ทาความ
สะอาดร่างกาย,แต่งตัว, ทาน
อาหาร, ขับถ่าย)
- การเตรียมอาหาร ทางาน
บ้าน
- การหาซื้อสินค้าและบริการ

กำรทำงำน/โครงสร้ำง
ร่ำงกำย
(Body structures &
functions)
- การทางานของข้อต่อ,
กระดูก, กล้ามเนื้อ และ
การเคลื่อนไหว
- โครงสร้างบริเวณศีรษะ
ลาคอ ไหล่แขน เชิงกราน
ขา ลาตัว และโครงสร้าง
เพิ่มเติมของกล้ามเนื้อ
และโครงกระดูกที่
เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม

กำรมีส่วนร่วม
(Participation)
- การเดินทาง
- การมีปฏิสมั พันธ์กับ
ผู้อื่น
- การพึ่งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจ
- วิถีชีวิตในชุมชน
- การศึกษา
- นันทนาการและ
กิจกรรมยามว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล
(Personal factors)

(Environmental
factors)
บทที่ 1 (Chapter 1)
: ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี (Product
and technology)

ภำพที่ 1 การจาแนกอุปกรณ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือตามกรอบ ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF, WHO 2001)
หน้าที่ 24
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อุปกรณ์ฟื้นฟู (Rehabilitative devices) หมายถึงอุปกรณ์ที่ผลิตจากความรู้ภูมิปัญญาชุมชนที่ใช้ในการ
ประเมิน การบาบัดรักษา การออกกาลังกาย และป้องกันการเกิดของโรคหรือป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งตาม
กรอบ ICF จะเป็น อุปกรณ์ ที่ช่วยในการทางานของกล้ ามเนื้อประสาทโครงร่างและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว
อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive devices) หมายถึงอุปกรณ์ที่ผลิตจากความรู้ภูมิปัญญาชุมชนที่ช่วยในการ
ทากิจกรรมและการมีส่วนร่วมดังกรอบ ICF จาแนกเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนและการคงตาแหน่ง
ของร่างกาย การถือของการเคลื่อนย้ายของและการจัดการกับของ การเดินและการเคลื่อนที่ การดูแลตนเอง
การปรับบ้าน และการเดินทาง
5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจั ย เชิ งพรรณนา (Descriptive research) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ 1) แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ จั ด ท า
อุปกรณ์ ประกอบด้วยประเด็น ชื่ออุปกรณ์ ผู้จัดทา ที่มาและแนวคิดของการจัดทาอุปกรณ์ องค์ประกอบที่ใช้
วัสดุและราคา จุดประสงค์การใช้อุปกรณ์ วิธีการใช้อุปกรณ์ และผลลัพธ์ที่เกิดกับคนพิการ 2) แบบสัมภาษณ์
คนพิการ ประกอบด้วยประเด็น วิธีการใช้อุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับคนพิการ
5.1) พื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
คัดเลือกพื้นที่ศึกษำ 1 จังหวัดของเขตสุขภำพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย
ตาก เพชรบู ร ณ์ อุตรดิตถ์) ได้แก่ พิษ ณุ โลก ซึ่งมีจานวน 9 อาเภอ 93 ตาบล 909 หมู่บ้าน เนื่ องจากเป็ น
จังหวัดที่มีลักษณะพื้นที่แบบผสมผสาน ทั้งเป็นพื้นที่ เมืองใหญ่ พื้นที่ภูเขา แต่ละอาเภออยู่กระจายทั้งใกล้และ
ไกลห่างจากตัวจังหวัด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดในเขต 2 ดังนั้นลักษณะของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จึงสามารถเป็ นตัวแทนในการศึกษา คนพิการที่อาศัยอยู่ในเขต 2 โดยผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดพิษณุ โลกและ
ดาเนินการสารวจคนพิการที่ใช้อุปกรณ์ฯ ในทุกหมู่บ้าน ทุกตาบล และทุกอาเภอในจังหวัดพิษณุโลก
ประชำกรศึกษำ คือ คนพิการหรื อผู้ มีปัญ หาทางการเคลื่ อนไหวที่อยู่ในพื้น ที่ทุกคน และผู้ จัดท า
อุปกรณ์
กลุ่มตัวอย่ำง คือ คนพิการหรือผู้มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวทุกคนที่ได้ใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์
ช่วยเหลื อ ซึ่ งสร้ างจากภู มิปั ญ ญาในชุม ชน และผู้ จัดท าอุป กรณ์ ซึ่งส ารวจได้ ในช่ว งที่ เก็บ รวบรวมข้อมู ล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมคนพิการทั้งหมด 35 คน และผู้จัดทาอุปกรณ์ ทั้งหมด 33
คน รวมอุปกรณ์ทั้งหมด 53 ชิ้น
5.2) ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สาหรับคนพิการที่บ้าน โดยค้นหาทุก
หมู่บ้านในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ได้จานวนอุปกรณ์ที่ทาจากต้นทุนความรู้ภูมิปัญญา เน้นสองประเภท คือ
อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือที่ได้
จากขั้นตอนที่ 1 โดยศึกษาวิเคราะห์รายชิ้นอุปกรณ์ ประกอบไปด้วย ชื่ออุปกรณ์ ผู้จัดทา ที่มาและแนวคิดของ
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การจัดทาอุปกรณ์ องค์ประกอบที่ใช้ วัสดุและราคา จุดประสงค์การใช้อุปกรณ์ วิธีการใช้อุปกรณ์ และผลลัพธ์
ที่เกิดกับคนพิการ
ขั้นตอนที่ 3 นาผลการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด พยาบาลผู้สูงอายุ และนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบกับ
หลักวิชาการของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพอุปกรณ์
5.3) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาข้อมูลด้วยค่าความถี่และร้อยละ
6. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
6.1) ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป จากการสารวจคนพิการที่ใช้อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก จานวน
35 ราย พบว่า เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 57.1) มากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 42.9) เล็กน้อย มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 90 ปี โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 อยู่ในวัยสูงอายุ รองลงมาคือวัยทางาน (ร้อยละ 30.3) และมีวัยเด็กเพียง 1 คน เกือบ
ครึ่งหนึ่ ง (ร้อยละ 48.6) มีสถานภาพสมรสคู่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 67.6 จบการศึกษาสู งสุดชั้นประถมศึกษา
ปัจจุบันร้อยละ 67.6 มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ระยะเวลาที่พิการตั้งแต่ น้อยกว่า 1 ปี ถึง 70 ปี
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 48.5 มีระยะความพิการอยู่ในช่วง 1 ถึง 5 ปี เมื่อจาแนกตามระดับความสามารถในการ
ทากิจวัตรประจาวัน คนพิการส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6 อยู่ในกลุ่มติดสังคม
2. ผลกำรสำรวจ ค้นหำ รวบรวม วิเครำะห์อุปกรณ์สำหรับคนพิกำรที่บ้ำนจำกต้นทุนควำมรู้ภูมิ
ปัญญำชุมชน จากการสารวจพบอุปกรณ์จากต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชน จานวนทั้งหมด 53 ชิ้น จาแนก
เป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวน 32 ชิ้น และอุปกรณ์ช่วยเหลือ จานวน 21 ชิ้น จากตัวอย่างซึ่งเป็นคน
พิการ จานวน 35 ราย โดยจาแนกรายอาเภอ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 จานวนอุปกรณ์ที่สารวจในจังหวัดพิษณุโลกจาแนกตามประเภทอุปกรณ์ และอาเภอ
อำเภอ
จำนวนอุปกรณ์ (ชิ้น)
จำนวนคน
พิกำร
ฟื้นฟู
ช่วยเหลือ
รวม
เมือง
7
5
12
7
เนินมะปราง
5
3
8
3
นครไทย
5
2
7
4
บางระกา
1
0
1
1
วัดโบสถ์
7
5
12
9
บางกระทุ่ม
3
3
6
4
พรหมพิราม
1
0
1
1
วังทอง
1
0
1
1
ชาติตระการ
2
3
5
5
รวม
32
21
53
35
3. ผลกำรเรียนรู้อุปกรณ์ควำมรู้ภูมิปัญญำชุมชนด้ำนอุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับ
คนพิ ก ำร ภายหลั งการศึ ก ษาเรี ย นรู้ อุ ป กรณ์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชนตามที่ ส ารวจได้ และการน าเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ สามารถจาแนกอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้
3.1 ประเภทอุ ป กรณ์ จั ด แบ่ งตำมวัต ถุป ระสงค์ กำรใช้ งำน จากอุป กรณ์ จานวนทั้ งหมด 53 ชิ้ น
สามารถจ าแนกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ งานได้ ทั้ งหมด 59 ชิ้ น (อุ ป กรณ์ บ างชนิ ด จ าแนกได้ ม ากกว่ า 1
ประเภท) โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.93 เป็น อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการช่วยเหลือ นอกจากนี้พบว่า ประเภทของ
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งการเดิ น และการเคลื่ อ นที่ ร้ อ ยละ 22.03
รายละเอียดดังตารางที่ 2
3.2 ประเภทอุปกรณ์ จัดแบ่งตำมผู้คิดค้น หรือผู้ผลิตอุป กรณ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64 มีผู้คิดค้นหรือ
ผู้ผลิตอุปกรณ์เป็นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ผู้ป่วย สามี บุตร บิดา/มารดา ย่า และหลาน รองลงมาร้อยละ
20 เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรภาครั ฐ ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล เจ้ าหน้ า ที่
โรงพยาบาลชุมชน และร้อยละ 16 เป็นบุคคลในชุมชน ได้แก่ เพื่อน อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา
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ตำรำงที่ 2 จานวนและร้อยละของอุปกรณ์ที่สารวจในจังหวัดพิษณุโลกจาแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
จำนวน (ชิ้น)
ร้อยละ
1. อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภำพ
26
44.07
การทางานของกล้ามเนื้อประสาทโครงร่างและส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
26
44.07
การเคลื่อนไหว
2. อุปกรณ์ช่วยเหลือ
33
55.93
การเปลี่ยนและการคงตาแหน่งของร่างกาย
5
8.48
การเดินและการเคลื่อนที่
13
22.03
การดูแลตนเอง
5
8.48
การปรับบ้าน
3
5.08
การเดินทาง
7
11.86
รวม
59
100
หมำยเหตุ 1. อุปกรณ์บางชนิดจาแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้มากกว่า 1 ประเภท 2. อุปกรณ์บางชนิดมีมากกว่า 1 ชิ้น

3.3 ประเภทอุปกรณ์ จัดแบ่งตำมที่มำของควำมคิด กำรคิดค้นหรือผลิตอุปกรณ์ สามารถจาแนก
เป็น 2 ด้าน โดยพบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ที่มาของความคิดการคิดค้นหรือผลิตอุปกรณ์ มาจากปัญหาที่
เผชิญ (ร้อยละ 59.18) และที่มาของความคิดการคิดค้นหรือผลิตอุปกรณ์ มาจากตัวอย่างที่พบเห็น (ร้อยละ
40.82) นอกจากนี้ในกลุ่มที่คิดค้นมาจากปัญหาที่เผชิญพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.57 ต้องการแก้ไขปัญหาที่
พบในคนพิการ รองลงมาร้อยละ 22.45 ต้อ งการให้คนพิการช่วยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
สาหรับ กลุ่มที่ได้แนวคิดมาจากตัวอย่างที่พบเห็ น พบว่าส่ วนใหญ่ ร้อยละ 38.78 ได้รับคาแนะนาหรือเห็ น
ตัวอย่างมาจากที่อื่น โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ไปรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3.4 ประเภทอุปกรณ์ จัดแบ่งตำมรำคำ พบว่า อุปกรณ์ส่วนใหญ่ ราคาต่ากว่า 100 บาท (ร้อยละ
37.5) รองลงมา อยู่ในช่วง 101 ถึง 1,000 บาท (ร้อยละ 35) โดยมีอุปกรณ์จานวน 3 ชิ้น (ร้อยละ 7.5) ที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสามารถใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชน และมี อุปกรณ์เพียง 2 ชิ้น (ร้อยละ 5) ที่ราคาสูงกว่า
5,000 บาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบมอเตอร์ในการควบคุม
3.5 คุณภำพของอุปกรณ์ จากการวิพากษ์อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากการเปรียบเทียบอุปกรณ์ ตามหลักวิชาการของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหวของคนพิการ พบว่า อุปกรณ์ทั้งหมดมีประโยชน์สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือ
สามารถช่วยเหลือคนพิการในการทากิจวัตรประจาวันได้ (ร้อยละ 100) อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่อุปกรณ์ได้รับ
ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม ในเชิ งวิช าการเพื่ อการพั ฒ นาอุป กรณ์ ได้แก่ 1) ด้ านความปลอดภั ยในตัว หรือวัส ดุ
อุปกรณ์ เช่น สเก็ตบอร์ดมือ ควรใช้แผ่นไม้ที่มีขนาดบาง ไม่หนาเกินไป เพื่อลดอาการปวดแขน 2) ด้านความ
คงทนในตัวหรือวัสดุอุปกรณ์ เช่น รอก ลูกรอกเมื่อใช้ไปนานๆ อาจจะฝืด ควรหยอดน้ามันหรือเปลี่ยน 3) ด้าน
มาตรฐานการออกแบบ เช่น สเก็ตบอร์ดมือ ควรใช้โต๊ะที่มีความกว้างเพียงพอเพื่อให้สามารถเหยี ยดแขนได้สุด
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ช่วงการเคลื่อนไหว 4) ด้านวิธีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสามารถร่างกายผู้ใช้ เช่น จักรยานปั่นกับที่
กรณีที่ผู้ป่วยยังนั่งทรงตัวได้ไม่ดี ควรมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิด

อุปกรณ์ช่วยเหลือ
อุปกรณ์ฟื้นฟู
ภำพที่ 2 ตัวอย่างอุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ฟื้นฟู
6.2) อภิปรายผล
1. ผลกำรค้ น หำต้ น ทุ น ควำมรู้ ภู มิ ปั ญ ญำชุ ม ชนด้ ำ นอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ คนพิ ก ำรที่ บ้ ำ น กำร
เปรียบเทียบหลักวิชำกำรและกำรเผยแพร่
คนพิการที่ใช้อุปกรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึงวัยที่ มีความจาเป็นที่ต้องใช้
อุป กรณ์ คือวัย ผู้ สู งอายุ ซึ่ งในอนาคตจ านวนผู้ สู งอายุ ของประเทศไทยยังคงเพิ่ มมากขึ้น เรื่อยๆ เป็ นสั งคม
ผู้สูงอายุ (มูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2555) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความจาเป็น
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพและช่วยเหลือคนพิการจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเรื่องนี้จึงควร
ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งในการดาเนินการหรือจัดระบบการจัดทาอุปกรณ์ เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต
การวิเคราะห์รายชิ้นอุปกรณ์ เมื่อจัดแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน พบว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการ
ช่วยเหลือมากกว่าอุปกรณ์สาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการเดินและการเคลื่อนที่
พบมากที่สุด จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีคนพิการที่มีความต้องการอุปกรณ์สาหรับการช่วยเหลือในการทากิจวัตร
ประจ าวัน จ านวนมาก ซึ่งเป็ น ความจาเป็ น (Need) ของครอบครัวคนพิ การที่ มีปั ญ หาทางการเคลื่ อนไหว
เพราะอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่เพียงแต่ช่วยให้คนพิการดารงชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงและ
เกิดความสะดวกกับผู้ดูแลของครอบครัวอีกด้วย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการ, 2554) ทั้งนี้การเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคนพิการอย่างมาก การไม่มี
อุปกรณ์เครื่องช่วยอาจทาให้คนพิการไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือไม่สามารถทางานได้ ทาให้เกิดเป็นวงจร
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ความยากจนอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ อุปกรณ์ เครื่องช่วยต่างๆ ยังถือเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันและส่งเสริม
สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ อีก ด้ ว ย (มยุ รี ผิ ว สุ ว รรณ และคณะ, 2556) ขณะเดี ย วกั น อุ ป กรณ์ ส าหรับ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ หรือเป็น ฟื้นฟูการทางานโครงสร้างร่างกาย (World Health Organization, 2001). ก็
พบจานวนมากเกือบครึ่ง เป็นการทาตามที่เห็นทีโ่ รงพยาบาล
ผู้คิดค้นหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ คือคนในครอบครัว รองลงมาคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจิต
อาสาหรือคนในชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนในครอบครัวเป็นผู้ที่เผชิญกับปัญหาการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของคนพิการโดยตรง โดยเฉพาะด้านร่างกายที่คนในครอบครัวต้องใช้พลังกายและพลังใจในการช่วยเหลือคน
พิการในการทากิจวัตรประจาวันขณะให้การดูแล (เนตรชนก สุนา, 2556) ดังนั้นคนในครอบครัวจึงพยายาม
คิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถผ่อนแรงในการดูแลคนพิการ สังเกตจากผลการศึกษาการคิดค้นหรือผลิตอุปกรณ์
ช่วยเหลือ ส่วนใหญ่คิดจากปัญหาที่เผชิญ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลที่สาคัญที่สุดที่ควรได้รับ
การเสริมพลังองค์ความรู้ สอนการแนะนาในการจัดทาอุปกรณ์การช่วยเหลือ และการฟื้นฟู คือ กลุ่มคนใน
ครอบครัวและชุมชน
ในขณะเดียวกันการผลิตอุปกรณ์ สาหรับการฟื้นฟู ได้แนวคิดหรือตัวอย่างมาจากสถานบริการเกือบ
ครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะแผนกกายภาพบาบัด ในโรงพยาบาลทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่คนพิการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเริ่มแรกของการเจ็บป่วย โดยครอบครัวนาแนวคิดมา
จากตัวอย่างที่พบเห็น เพื่อนามาดัดแปลง ต่อยอดความคิด โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาคนในชุมชน และวัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชน ราคาไม่แพง สังเกตจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ราคาต่ากว่า 100 บาท ซึ่งข้อมูลบ่งบอก
ได้ ว่า โรงพยาบาลกลายเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ที่ ส าคัญ ของการสร้างอุปกรณ์ ของชุม ชน เนื่องจากเป็ นแหล่ งที่ มี
อุป กรณ์ ที่ได้มาตรฐาน บุ คลากรมีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย จึงเป็นที่ น่าสนใจว่า หากสถานบริการ
สามารถเป็น แหล่งให้ ความรู้ ฝึกทักษะในการผลิตอุปกรณ์ ได้ โดยให้ ชุมชนผลิตตามภูมิปัญ ญาชุมชน ตาม
ทรัพยากรที่มีในชุมชนน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของสถานบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ที่ให้การ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการสอนให้ญาติทาการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแก่คนพิการ (รัชนี
สรรเสริญ และคณะ, 2553) น่าจะไม่เพียงพอสาหรับการเตรียมคนพิการและครอบครัว ในการกลับไปฟื้นฟู
สมรรถภาพต่อที่บ้านเมื่อคนพิการกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การดูแลคนพิการที่บ้านและชุมชนโดยตรง ซึ่งมีลักษณะงานบริการเป็นแบบพื้นฐานทั่วไป ไม่มีบริการเกี่ยวกับ
การผลิต การแนะนาในเรื่องการผลิตอุปกรณ์แก่คนพิการโดยตรง ดังการศึกษาของศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร และ
อรวรรณ กีรติสิโรจน์ (2559) ทีพ่ บว่า ภารกิจในการดูแลคนพิการที่บ้านและชุมชนส่วนมากคือ การเยี่ยมบ้าน
การดูแลคนพิการแบบผสมผสาน และการคัดกรองประเมินความเสี่ยง
เมื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์ตามหลักวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านคุณภาพของอุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์
ทั้งหมดสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสามารถช่วยเหลือคนพิการในการทากิจวัตรประจาวันได้ แต่อุปกรณ์
เกือบทุกชิ้น มีข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความปลอดภัยในตัว อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้
ในการผลิต ความคงทนในตัว อุปกรณ์หรือวัสดุ มาตรฐานการออกแบบ และวิธีการใช้อุปกรณ์ ซึ่งสะท้อนให้
หน้าที่ 30
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เห็นว่าอุปกรณ์ที่ผลิตและใช้ที่บ้านและชุมชนในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อคนพิการ ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการฟื้นฟู สมรรถภาพ หรือผู้มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้คาแนะนาหรืออบรม ฝึกทักษะ ในการผลิตอุปกรณ์ภูมิปัญญาชุมชน
และเสริมสร้างความรู้ เสริมพลังให้แก่ครอบครัว ชุมชน หรือผู้ที่ต้องการผลิตอุปกรณ์เพื่อคนพิการ เช่น นัก
กายภาพบาบัด นักกายอุปกรณ์ นักกิจกรรมบาบัด หรือช่างในชุมชน เป็นต้น บุคลากรเหล่านี้ควรเข้ามาร่วม
ประเมินตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือร่วมพัฒนาอุปกรณ์ไปพร้อมกับชุมชนตั้งแต่ตน้
หากมองในมุมของกฎระเบี ย บหรือระบบที่ เป็ นทางการ เพื่ อน ามาเปรีย บเที ยบ ตรวจสอบ และ
พิจารณาเรื่องมาตรฐานอุปกรณ์ที่ผลิตเองใช้ในบ้านคนพิการจะเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอานวยความสะดวกในที่สาธารณะ ทั้งสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง ได้ (กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา, 2548) แต่กฎหมายหรือกฎระเบียบเหล่านี้กล่าวถึงความเป็นมาตรฐานสาหรับคน
พิการทั่วไป ไม่ได้มีความเฉพาะสาหรับคนพิการเป็น รายบุคคล ดังนั้นจึงเอื้อสาหรับคนพิการที่สามารถออกสู่
สังคมได้ ในขณะที่ยังมีคนพิการอีกจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถออกไปนอกบ้านโดยลาพัง และใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่
ที่บ้าน นั่งนอนอยู่กับที่ มีความยากลาบากในการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิต ซึ่งอุปกรณ์ของกลุ่มคนเหล่านี้มี
ลักษณะที่เฉพาะสาหรับบุคคล ไม่สามารถจัดทาให้มีรูปแบบเหมือนกันได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงจาเป็น อย่างยิ่งที่
ต้องมีมาตรฐาน ระบบ หรือระเบียบใดมารองรับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อ ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อการ
ควบคุมการผลิตอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชุมชน ให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการที่บ้าน
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1) บทสรุป
ในชุมชนมีต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนสาหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือ
สาหรับคนพิการที่บ้าน โดยอุปกรณ์มีประโยชน์สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสามารถช่วยเหลือคนพิการใน
การทากิจวัตรประจาวันได้ทุกชิ้น และใช้วัสดุในชุมชนราคาไม่แพง คนในชุมชนเป็นผู้ผลิต การผลิตอุปกรณ์
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ครอบครัวเผชิญในการดูแลและการดารงชีวิตของคนพิการ นอกจากนี้ยังผลิตเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์ฟื้นฟูที่ใช้ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามคุณภาพของอุปกรณ์ยังต้องการการปรับปรุง ในด้าน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือวัสดุ ความคงทนของอุปกรณ์หรือวัสดุ มาตรฐานการออกแบบ และวิธีการใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสามารถร่างกายของผู้ใช้อุปกรณ์
7.2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรจัดให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงรับในการผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือและฟื้นฟูที่บ้าน และ
เสริมสร้างพลังให้แก่ครอบครัวคนพิการ โดยมีจุดบริการที่มีผู้ที่ให้คาแนะนา สาธิต และสอนการผลิตอุปกรณ์
อย่างง่ายสาหรับใช้ที่บ้าน โดยใช้วัสดุที่จัดหาได้ง่ายในชุมชน โดยคานึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์
2) ระบบการผลิตอุปกรณ์ต้นทุนภูมิปัญญาชุมชนสาหรับคนพิการในชุมชน แบบเชิงรุกที่บ้านคนพิการ
ควรมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการฟื้นฟู สมรรถภาพ และผู้ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์
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เข้ามาร่วมประเมินความสามารถของคนพิการ ร่วมพัฒนาอุปกรณ์ไปพร้อมกับชุมชนตั้งแต่ต้น และตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ก่อนนาไปใช้
3) ควรมีการพัฒ นาองค์ความรู้ทักษะเรื่องการประเมิน ศักยภาพ ความสามารถทางร่างกายของคน
พิการ เพื่อให้สามารถนาอุปกรณ์มาใช้กับคนพิการได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถทางร่างกายของคนพิการ
โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร ผู้ดูแล กลุ่มครอบครัวคนพิการ และคนพิการ
4) ควรพั ฒ นามาตรฐาน ระเบี ย บในการควบคุ ม การผลิ ต อุ ป กรณ์ จ ากภู มิ ปั ญ ญา ให้ เกิ ด ความ
ปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ เพื่อให้เกิดความสะดวก และง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานในชุมชน
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1. บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของบทความนี้ เพื่อนาเสนองานของสื่อวิทยุกระจายเสียงที่มีส่วนช่วยให้ผู้พิการทางสายตา
หรื อ แม้ แ ต่ ค นปกติ ไ ด้ มี โ อกาสในการใช้ สื่ อ ที่ ช่ ว ยสร้ า งองค์ ค วามรู้ และจิ น ตนาการให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยเนื้ อ หา
ประกอบด้วยประเภทของรายการวิทยุ กระบวนการผลิต ความเป็นมาของละครวิทยุ ความพิการทางสายตา
และข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ กระจายเสียงของผู้พิการทางสายตาและกระบวนการผลิตละครวิทยุ
โดยมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 2. การวางแผนผลิตรายการ 3. เขียนบท 4. จัดเตรียม
วัสดุ 5.ประสานงาน 6. ซักซ้อม 7.บันทึกเสียง 8.ตรวจสอบคุณภาพ และ 9. ติดตามประเมินผล ทาให้เห็น
ความแตกต่างของกระบวนการผลิตละครวิทยุที่เกิดขึ้นในบางขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการเขียนบทและขั้นตอน
การซักซ้อมก่อนการผลิต ที่คนปกติและคนพิการทางสายตาต้องมีกระบวนการจัดการที่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ละครวิทยุ; คนพิการทางสายตา;
Abstracts
The purpose of this article. To present the work of radio broadcasters that help visually
impaired people or even ordinary people have the opportunity to use the media to create
knowledge. And imagine the occurrence of content by the type of radio show. production
History of radio drama Visually impaired There are 9 steps: 1 . Basic information gathering 2 .
Production planning 3. Script writing 4. Material preparation 5. Coordination 6. Rehearsal 7.
Recording 8 . quality check and 9 . follow up evaluation The difference in the production of
radio drama occurs in some stages, such as the script writing process and rehearsal before
production. Normal people and visually impaired people have different management
processes.
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2. บทนำ
...ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ ภูมิใจเสนอ การผลิตละครวิทยุเพื่อคนพิการทางสายตา...ด้วยยุค
สมัยไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” ใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย สังคมสื่อสาร การเสพ
ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระและความบันเทิงที่หลากหลายนิยมผ่านทางออนไลน์
ทุกวัน ทุกเวลา
แทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง สาหรับคนปกติทั่วไป
สามารถเสพสื่อ
สัมผัสและมองเห็นความสวยงามต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจากัด ในขณะที่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ในสังคม คือ คน
พิการทางสายตา ทีข่ าดโอกาสในการมองเห็นสิ่งรอบๆ ตัว มีเพียงภาพแห่งความมืดดาเป็นภาพเดียวทีม่ องเห็น
ไปตลอดชีวิต
สิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนดวงตาก็คือการสัมผัสและการได้ยินเสียง ขณะที่ตัวหนังสือที่เรียกว่า อักษรเบรลล์
สามารถนามาใช้ให้คนพิการทางสายตาได้สร้างความชัดเจนทางความคิด เนื่องจากการสัมผัสภาพนูนจากอักษร
เบรลล์ หรือหนังสือภาพนูน เป็นสื่อทางเลื อกหนึ่งที่ผู้ พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ได้ และเห็นภาพใน
จินตนาการที่มีอยู่อย่างชัดเจน สาหรับวิทยุกระจายเสียง คือ สื่อหลักสาหรับคนพิการทางสายตาที่จะสามารถ
บอกเล่าและมอบจินตนาการเรื่องราวต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อความรู้ ความบันเทิง และประเภท
ของรายการวิทยุประเภทหนึ่ง คือ ละครวิทยุเองก็เป็นความบันเทิงที่จะสามารถมอบความเท่าเทียมกันได้ทั้ง
การสอดแทรกความรู้ เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น ในความคิด ความทรงจาและ
จินตนาการได้ไม่รู้จบ
วิทยุกระจำยเสียง
คือ สื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสาคัญในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่าง
กว้างขวาง มีข้อได้เปรียบมากกว่าสื่อมวลชนอื่นๆหลายประการเช่น วิทยุกระจายเสียงสามารถเสนอข่าวได้
รวดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ มีราคาถูกกว่าวิทยุโทรทัศน์ เข้าถึงง่ายกว่าสื่ออินเทอร์เน็ต
ข้อได้เปรียบของ
การรับฟังข่าววิทยุกระจายเสียงอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ฟังสามารถทากิจวัตรประจาวันหรืองานอื่นๆไปพร้อมๆ
กันด้วย หรือไม่จาเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสทักษะอื่นๆนอกจากการฟังเพียงอย่างเดียว จึงเหมาะกับคนพิการ
ทางสายตาที่จะสามารถใช้สื่อดังกล่าว อีกทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถเสนอข่าวได้ในทันทีด้วยเครื่องมือที่
ไม่ยุ่งยาก ขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น และสามารถติดตามรายงานเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
เสนอข่ า วได้ บ่ อ ยครั้ ง ทั้ ง ในรู ป ของรายการข่ า วภาคย่ อ ยที่ ก าหนดไว้ ใ นทุ ก ต้ น ชั่ ว โมง และในภาคหลั ก
ตัวอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีข่าวภาคหลัก ได้แก่ ข่าวภาค 07.00 น., 12.00 น.
,19.00 น., หรืออาจจะแทรกรายงานข่าวสั้นๆออกอากาศในช่วงรายการอื่นๆของทางสถานี หากมีกรณีสาคัญ
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เร่งด่วน รวมไปถึงความบันเทิงในรูปแบบของรายการเพลงและหรือละครวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการวิทยุที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ
3. วัตถุประสงค์ของกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ในการทาหน้าที่สื่อมวลชนสาหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยทั่วไปแล้วมีวัตถุประสงค์
หลักๆ คือ
1. เพื่อแจ้งข่าวสารให้ทราบ (To inform) คือ การที่ผู้ผลิตรายการต้องการจะบอก แจ้ง หรือชี้แจง
ข้อมูล เรื่องราวข่าวสารเพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบ
2. เพื่อให้การศึกษา (To educate) คือ การให้ข้อมูลความรู้ในเชิงวิชาการ ความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่
ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้ฟัง
3. เพื่อให้ความบั นเทิง (To entertain) คือ การทาให้ผู้ฟังเกิดความเพลิ ดเพลิ น ผ่อนคลาย สร้าง
จินตนาการ ในรูปแบบของรายการเพลง หรือละครวิทยุ
4. เพื่อการชักจูงใจ หรือเสนอแนะ (To persuade) คือ การทาหน้าที่ในการชักจูงผู้ฟังเพื่อให้เกิดการ
คล้อยตาม หรือทาตามข้อเสนอแนะนั้นๆ
จากวัตถุประสงค์เหล่านี้ คือหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือผู้ผลิตรายการที่จะ
นาเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน
4. นิยำมศัพท์
คนพิกำรทำงสำยตำ
“คนพิการ” (วิกิพีเดีย สารานุกรมออนไลน์,2559) หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา หรือการเรียนรู้ และมี
ความต้องการจาเป็นพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตและมีส่วนร่วม ในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
โดยความต้องการจาเป็นพิเศษอาจเป็นความต้องการจาเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตและ
มีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับคาว่า “Disability” ขององค์การ
อนามั ย โลก และ “Disabled persons” ของปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
สาหรับคนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู,2542) ได้ให้
ความหมาย เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กตาบอดหรือตาบอดบางส่วน คือ
1. เด็กตาบอด หมายถึงเด็กที่มีสายตาเหลืออยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยแม้จะได้รับการแก้ไขแล้ว จึงไม่
สามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้และเป็นผู้ที่มีสายตาภายหลังการแก้ไข20/2000
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2. เด็กตาบอดบางส่วน หมายถึง เด็กที่มีสายตาบกพร่อง แต่ภายหลังจากการแก้ไขแล้วสามารถ
มองเห็นได้บ้าง จึงสามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้บ้าง เป็นผู้มีสายตาภายหลังการแก้ไขอยู่ระห ว่าง
20/70 และ 20/200

ลักษณะของควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
หากเป็นความบกพร่องประเภทตาบอดมักจะสังเกตได้ง่ายจากการใช้ ไม้เท้าขาว หรือการเคลื่อนไหวที่
ไม่คล่องแคล่วเป็นความบกพร่องตั้งแต่เล็กน้อยจนเกือบตาบอดสนิทนั้นจะสังเกตจากลักษณะ ต่อไปนี้
1. ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ช้า ไม่มั่นใจในตัวเอง เดินสะดุดและชนวัตถุบ่อยครั้ง
2. การมองสิ่งต่างๆมักจะก้มหรือหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆตา
3. มองไม่เห็นวัตถุในระยะที่ควรจะมองเห็น
4. มองเห็นสีไม่เป็นไปตามความจริง เช่น สีแดงเป็นสีเขียว หรือสีเขียวเป็นสีแดง เป็นต้น
5. เขียนหนังสือไม่ตรงบรรทัดและเวลาอ่านหนังสือมักจะอ่านข้ามบรรทัด
6. มักจะปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือตาลายเสมอ
7. สภาพของตามีอาการผิดปกติและเป็นอยู่เสมอ เช่น มีตุ่มหรือผื่นบนผนังตา ขอบตาแดง น้าตาคลอ
หรือน้าตาไหลเสมอ หนังตาปลิ้นรอบขอบตาบวม ขยี้ตาหรือกระพริบตาบ่อยและถี่จนผิดสังเกต เป็น
ต้น
8. กลอกกลิ้งลูกตาไปมาบ่อยๆ
9. มักจะสับสนเมื่ออ่านหนังสือที่มีตัวอักษรคล้ายกัน เช่น อ-ฮ พ-ฟ บ-ป เป็นต้น
10. มีความลาบากในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน การเรียนหรือการปฏิบัติงาน
จากความพิการทางสายตาข้างต้น อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุ อีกหลายประการ เช่น พันธุกรรมหรือ
อุบัติเหตุ โดยลักษณะของความพิการทางสายตา แต่ละคนก็แตกต่าง ความจาเป็นหรือการดาเนินชีวิตที่
แตกต่าง ทั้งในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง การเคลื่อนไหวที่จาเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝน การเรียนรู้เพื่อช่วยเหลื อตนเอง รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ การรับรู้ และวิธีการฝึกฝนด้ าน
ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น การลิ้มรส ในการรับรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ใช้สื่อหรืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง เช่น ไม้เท้าขาว แว่นขยาย แผ่นรองเขียน (Slate)
และดิน สอ (Stylus) เครื่ อ งพิมพ์อักษรเบรลล์ ลู กคิด เครื่องขยายภาพและตัว อักษร รวมไปถึง การเข้าถึง
สื่อสารมวลชน ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมทักษะในชีวิตประจาวันได้ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ก็เป็นส่วนสาคัญยิ่งเช่นกัน
กำรเลือกเปิดรับสำรของคนพิกำร
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บุคคลจะมีการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของผู้รับสาร
หากผู้รับสาร คือ คนพิการทางสายตา การเลือกเปิดรับสาร การเลือกรับสื่อตามความประสงค์ของตนเองก็อาจ
มีความแตกต่างกันออกไป ยิ่งเปิดรับมากขึ้นก็ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น ทันต่อข่าวสารเหตุการณ์
บ้านเมือง ทั้งนี้ เมื่อเลือกที่จะเปิดรับสารแล้ว สารนั้นส่งผลต่อการตีความหมาย การเลือกจดจาเนื้อหาเฉพาะ
ในส่วนที่สนใจหรือขัดแย้ง เพื่อสนับสนุนทัศนคติ ความคิดเดิมของผู้รับสาร โดยผู้รับสารอาศัยประสบการณ์ ใน
การประเมินสาร ที่จะเลือกเปิดรับ รวมทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ หรือลักษณะด้านประชากร ไม่ว่าจะ
เป็น เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ภูมิลาเนา อาชีพ หรือแม้แต่ความบกพร่องทางร่างกาย ล้วนส่งผลต่อการ
เลือกเปิดรับสาร การเลือกเปิดรับสารนั้น ซึ่งอาจมีผลต่อความต้องการเพื่อที่ จะใช้ในการตอบสนองในขณะที่
เหงา มีความอยากรู้อยากเห็น เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อความบันเทิง
และต้องการมีส่วนร่วมไปกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เมอร์ ริ ล ล์ และโลว์เว่น สตีน (Merrill and Lowenstein,1971) กล่ าวไว้ว่า ผู้ รับข่าวสาร แต่ล ะ
บุคคลจะมีระดับการเปิดรับสื่อและข่าวสารที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและ ปัจจัยที่แตกต่างกัน
ซึ่งเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายประการดังนี้
1. ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่ว่า โดยปกติคนเราจะไม่ชอบอยู่ตามลาพังเนื่องจากจะทาให้
เกิดความรู้สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคม จึงต้องพยายามที่จะรวมกลุ่ มหรือ
ติดต่อกับบุคคลโดยตรง หรือการอยู่กับสื่อต่าง ๆ
2. ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์โดยปกติความอยากรู้
อยากเห็นจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน ตลอดจนสิ่งที่อยู่ห่างตัวเอง ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแล้ว มนุษย์ยังสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในแง่ต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งผลกระทบ ซึ่งอาจจะเกิด
ขึ้นกับตนเองหรือบุคคลอื่นด้วย
3.ประโยชน์ใช้ส อยของตนโดยพื้น ฐานมนุษย์มีความเห็นแก่ตัว ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับสาร จึง
ต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารบางอย่างที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอ
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองค์ประกอบเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทัศนคติความเชื่อต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อระดับในการ
เปิดรับสารแล้ว ลักษณะเฉพาะของผู้รั บสารก็มีความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้น ลักษณะเฉพาะบุคคลมีความ
แตกต่างกันในการเปิดรับสื่อแต่ละประเภททาให้ผู้รับสารจากสื่อมวลชน มีจานวนและองค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะอย่างที่สามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง สื่อที่คน
พิการทางสายตาให้ความสนใจในการใช้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิงต่างๆจากสื่อ ในที่นี้ขอกล่าวถึง
เฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ตามประเภทของรายการ
ประเภทของรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
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การผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งโดยทั่ ว ไปแล้ ว จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะของสถานี วิ ท ยุ
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายวัตถุประสงค์ของรายการ ความยาวและระยะเวลาในการออกอากาศ จากนั้น
จึง
กาหนดเนื้ อหารายการ และรู ป แบบของรายการให้ เ หมาะสมวัต ถุป ระสงค์ส าคัญ ของสถานี และส าหรั บ
กระบวนการผลิ ตที่ร ายการในแต่ล ะประเภท รูปแบบรายการวิทยุ กระจายเสี ยง ปัจจุบันแบ่งรูปแบบได้
ประมาณ 12 รูปแบบ คือ
1. รายการพูดคุยกับผู้ฟัง (Talk Programme)
2. รายการสนทนา (Conversational Programme)
3. รายการสัมภาษณ์ (Interview Programme)
4. รายการอภิปราย (Discussion Programme)
5. รายการสารคดี (Documentary or Feature Programme
6. รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme)
7. รายการข่าว (News Programme)
8. รายการเพลง (Music Programme)
9. รายการปกิณกะ (Variety Programme)
10. รายการตอบปัญหา (Quiz Programme)
11. รายการบรรยายเหตุการณ์ (Commentary Programme)
12. รายการละครวิทยุ (Radio Drama)
เพื่อให้สอดคล้องกับบทความข้างต้น ผู้เขียนขอนาเสนอประเภทของละครวิทยุ ซึ่งเป็นความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการทางสายตา ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตละครวิทยุ ให้กับนักเรียน
และคณะครู โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอกล่าวถึง
ความสาคัญและที่มา ดังนี้
ประวัติรำยกำรละครวิทยุ
ละครวิทยุ (ภัททิรา กลิ่นเลขา .2558) กล่าวว่า เป็นมหรสพบันเทิงที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มและเป็นที่
นิยมของคนฟังมาอย่างต่อเนื่อง ระยะแรกสถานีวิทยุมีการเสนอละครนอก ละครใน ละครร้อง ละครชาตรี
ละครเสภา ละครสังคีต ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทางและบรรเลงเพลงคั่นโดยใช้ดนตรีสด ต่อมาละครวิทยุได้
พัฒนามาเป็นละครพูดที่เดินเรื่องด้วยบทพูด และมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องแต่ง และที่มาจากเรื่องจริงที่ส่งมาจากผู้ฟัง
ในปี พ.ศ.2495 ที่สื่อวิทยุเริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้น ได้มีการนาเสนอละครวิทยุเป็นตอนๆ ติดต่อกันในแบบ
“ละครประจาวัน” เพิ่มเติมจากแบบละครจบในตอน และละครชุดที่นิยมกัน
ปัจจุบัน มีคณะละครวิทยุ เหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะ ซึ่งแต่ละคณะก็มีวิธีการนาเสนอที่ แตกต่างกันตาม
ความถนัดและประเภทของเรื่อง เช่น คณะเกศทิพย์ คณะ 2-1-3 คณะนุชและสหาย
คณะ
นกฮูก คณะแก้วฟ้า เป็นต้น ด้วยละครวิทยุได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์
หน้าที่ 39
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ที่มีรัศมีการส่งรายการกว้างขวางไปทั่วประเทศ ทุกวันนี้รายการละครมีการนาเสนอในสถานีวิทยุระบบเอเอ็ม
เป็ น ส่ ว นใหญ่ และอยู่ ใ นรู ป ของสื่ อ ออนไลน์ ที่ ส ามารถค้ น หาฟั ง ได้ ผ่ านทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในช่อ งทางยูทูป
(Youtube)

ภำพที่ 1 ละครวิทยุ (ที่มา : https://www.youtube.com/ละครวิทยุ)
สื่อความบันเทิงรูปแบบรายการละครวิทยุ (Radio Drama) เป็นรายการการแสดงที่ใช้เสียงบอกเล่า
เรื่ องราว แสดงอารมณ์ ความรู้ สึ กและสามารถถ่ายทอดความนึกคิดต่างๆ ไปสู่ ผู้ ฟังได้ โดย
ไม่
จาเป็นต้องมองเห็นท่าทางกิริยาของผู้แสดง ละครที่แสดงทางวิทยุกระจายเสียงนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์
ความบันเทิง ให้ความรู้ ให้แง่คิดแก่คนฟัง หรือเป็นละครเพื่อการรณรงค์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การผลิต
รายการละครหนึ่งเรื่องต้องอาศัยทีมงานที่ประกอบไปด้วย ผู้เขียนบทละคร
ผู้แสดงละคร ผู้กากับ
ละคร และบุคลากรทางด้านเทคนิค เสียงประกอบ ทั้งนี้รายการละครจะต้องทาการผลิ ตและบันทึกเทป เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลรายการ ส่วนใหญ่แล้วความยาวของรายการละครหนึ่งเรื่องจะไม่เกิน 30 – 45 นาที
โดยจะเป็นเรื่องสั้นจบในตอนหรือแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ทีมงานละครจะต้องตั้งชื่อทีม
ละคร กาหนดเพลงรายการละคร และมีผู้บรรยายประจารายการเพื่อนาเสนอเรื่องย่อ ความเดิมจากตอนที่แล้ว
ของรายการทุกวันวิทยุกระจายเสียง
5. กรอบแนวคิดและวิธีดำเนินกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร : อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตละครวิทยุ
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เขียนและนักศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการตามความต้องการของทางโรงเรียนที่ ต้องการให้ทางคณะนิเทศศาสตร์ให้ ความรู้ ความบันเทิงให้ กับ
คณะครูและนักเรียนในเรื่อง “ละครวิทยุ” ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นานักศึกษา ร่วม
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการทากิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ โดย
บรรยากาศของการทากิจกรรมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาตาบอด
ธรรมสากลหาดใหญ่ และนักศึกษาที่มาร่วมกันทากิจกรรม แม้เด็กๆจะมีความบกพร่องทางด้านสายตา แต่ก็
ไม่ได้เป็นอุปสรรคสาหรับการทากิจกรรมแต่อย่างใด กิจกรรมเริ่มต้นจากการแนะนาตัว ละลายพฤติกรรมโดย
ให้นักศึกษาและนักเรียนคนพิการทางสายตาได้ทาความรู้จักกัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจและเข้าใจกัน
หน้าที่ 40
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มากขึ้น นักเรียนคนพิการทางสายตา จานวน 20 คน มีทั้งตาบอดสนิทและสายตาเลือนราง จะใช้การสัมผัสกัน
และพูดคุยกัน เมื่อทาความรู้จักกันแล้วก็แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-7 คน โดยมีนักเรียนคนพิการทางสายตาอย่าง
น้อย 2-3 คน ประกบด้วยนักศึกษาอีก 3-4 คน ต่อมาอธิบายถึงประวัติละครวิทยุ ทักษะของการเล่นละคร
วิทยุ การใช้เสียง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทาเสียงประกอบ การเขียนบท และเล่นละคร

ภำพที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตละครวิทยุ
โดยจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการทางานของคนปกติและคนพิการทางสายตาในการเล่นละคร
วิทยุว่ามีความแตกต่างกันในกระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร
กระบวนกำรผลิตรำยกำรละครวิทยุ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน ด้วยกระบวนการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดจะเริ่มจากการที่ผู้ผลิต
รายการ (Producer) ได้รับมอบหมายงานมาจากผู้จัดรายการให้ผลิตรายการใดรายการหนึ่ง ผู้ผลิตรายการจะ
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ฟัง รูปแบบและประเภทของรายการที่ควรจะ
ผลิต ประเด็นเนื้อหา รวมทั้งงบประมาณในการผลิตรายการ ตามปกติจะได้ข้อมูลเหล่านี้ม าจากผู้จัดรายการ
(Programmer) ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการแรก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่หากคนพิการทางสายตาเป็นผู้ผลิตก็
จาเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเช่นเดียวกัน
2. ขั้นกำรวำงแผนผลิตรำยกำร ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ผู้ผลิตรายการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะ
ดาเนินการผลิตรายการ สร้างสรรค์รายการอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น
บุคคล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร ขั้นตอนนี้หากเป็นคนพิการทางสายตา
เป็นผู้ผลิตก็จาเป็นที่จะต้องวางแผนการผลิตรายการอีกเช่นเดียวกัน
3. ขั้นกำรเขียนบท เป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิตรายการมอบหมายให้ผู้เขียนบทนาแนวคิดและประเด็น
เนื้อหาอย่างกว้างๆ ไปสร้างจินตนาการและเรียบเรียงออกมาเป็นคาพูด เสียงเพลง และเสียงดนตรี รวมถึงเสียง
ประกอบอื่นๆ ซึ่งละครวิทยุอาจจะมาจาก วรรณกรรม นวนิยาย เรื่องแต่ง เรื่องเล่าต่างๆ ซึ่งขั้นตอนการเขียน
บทสาหรับละครวิทยุ ถือเป็นหัวใจสาคัญ โดยมีองค์ประกอบของงาน คือ ฉาก เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ณ สถานที่
ไหน เวลาอะไร บรรยากาศของเรื่องตอนนั้นเป็นอย่างไร ตัวละคร มีกี่ตัว ใครบ้าง ตัวละครหลักเป็นใคร ตัว
ละครประกอบเป็นใคร จะมีการสร้างตัวละครเสริมจากต้นเรื่องเดิมเพื่อให้ผู้ฟังทราบรายละเอียดบางอย่าง
หรือไม่ ถือเป็นส่วนสาคัญที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด
หน้าที่ 41
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ผู้เขียนบทต้องมาทาความเข้าใจในเรื่อง บทสนทนาของตัวละคร ว่าอยากให้ มีจานวนบทสนทนามาก
น้อยเพียงใด ภาษาที่ใช้เป็นอย่างไร บทบรรยายในต้นเรื่องเดิมมีหรือไม่ เนื้อหาของบทบรรยายนั้นเกี่ยวกับ
อะไร เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฉาก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ภูมิหลังและความคิดคานึงของตัวละคร เป็นต้น
บทสนทนาเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะทาให้ผู้ฟั งเข้าใจอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร ช่วยทาให้อินกับบทและ
จินตนาการไปถึงเรื่องที่ผู้เขียนนาเสนอได้ดียิ่งขึ้นถ้าสื่อออกมาได้ดี
โดยในการเขียนบทนั้น ดนตรีและเสียงประกอบ เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมใน
ตัวละครให้แก่ผู้ฟัง ซึ่งดนตรีและเสียงประกอบสามารถนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การเปิด
รายการ การเสริ มสร้ างบรรยากาศ ใช้ในการเปลี่ ยนฉาก ใช้ในการเปลี่ ยนระยะเวลา รวมถึงใช้เป็นเพลง
ประกอบอารมณ์ของตัวละคร แต่การที่จะใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบในบทละครวิทยุ นั้น ผู้เขียนบทละครต้อง
เลือกหาเพลงที่เหมาะสมกับละครและสื่อความเข้าใจของละครถึงผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนนี้ หากเป็นรูปแบบรายการทั่วไป ที่ไม่ใช่การผลิตละครวิทยุนั้น คนพิการทางสายตา สามารถ
ใช้วิธีการค้นหาข้อมูลได้ไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป เช่น การค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ต หนังสือเสียง หนังสือ
เบรลล์ สัมภาษณ์ พูดคุยเป็นต้น แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
เขียนเป็นอักษรเบรลล์
และจากการสังเกตจากการอบรมดังกล่าว พบว่าเนื้อหาหรือบทวิทยุของละครวิทยุส่วนใหญ่ที่นักเรียนคนพิการ
จะคิดหรือจินตนาการส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวที่ได้ยินมาหรือมีประสบการณ์ ร่วมกับเรื่องราวนั้น หรือบาง
กลุ่มไม่ใช้การเขียนบท แต่ใช้ความจา ในการท่องจา
บทของตนเองที่ได้รับ
4. ขั้นจัดเตรียมวัสดุรำยกำร จากการศึกษาบทวิทยุหรือโครงสร้างของบทที่เขียนเสร็จในขั้นตอนแล้ว
จะทาให้ผู้ผลิตรายการสามารถจัดเตรียมวัสดุรายการไว้ล่วงหน้ า เตรียมเสียงเพลงและเสียงประกอบ (Sound
Effect) ในงานละครวิทยุ ซึ่งการใช้เสียงเพลงและเสียงประกอบในละครวิทยุถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่าง
มากเนื่องจากละครวิทยุเป็นการนาเสนอเรื่องราวความเป็นไปต่างๆ ผ่านเสียง ซึ่งผู้ฟังไม่อาจมองเห็นภาพได้
เลย ความยากของการสื่อสารละครวิทยุคือ ทาอย่างไรผู้ฟังจึงจะเข้าใจเรื่องราวได้อย่างแท้จริง โดยผ่านการ
สร้างมโนภาพของตัวเองจากการรับฟังเสียง ดังนั้นเสียงจึงเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และอารมณ์ร่วมให้ผู้ฟังได้
ลักษณะของเสียงประกอบ แบ่งออกได้เป็นหลายอย่าง เช่น บอกเวลา มีเสียงประกอบหลายรูปแบบที่
สามารถนามาบอกเวลาได้ อาทิ เสียงไก่ขัน นกร้อง บอกลักษณะรุ่งเช้าของท้องถิ่นชนบท เสียงจักจั่น เสียงนก
ฮูก ช่วยบอกถึงเวลาค่าคืน เสียงนาฬิกาตีระฆังก็ช่วยบอกเวลาได้ หรือสาหรับฤดูกาล เสียงลมพัด เสียงฝนตก ก็
บอกเวลาได้เช่นกัน บอกสถานที่และช่วงเวลา เช่น เสียงหวูดรถไฟและเสียงคนจอแจแสดงถึงสถานีรถไฟ เสียง
ชาม แก้ว ช้อม ส้อมและดนตรีเบาๆ แสดงถึงห้องอาหาร เสีย งน้าทะเลซัด แสดงถึงชายทะเล เป็น ต้น ในอดีต
แหล่งที่มาของเสียงประกอบที่นามาใช้ในละครวิทยุ แหล่งที่มาแรกของเสียงประกอบที่นามาใช้ในละครวิทยุคือ
จากแผ่นเสียง แต่หากแผ่นเสียงไม่มีเสียงที่ต้องการ ต้องอาศัยการประดิษฐ์เสียงต่างๆ สาหรับใช้ประกอบใน
ละครวิทยุ เช่น เสียงตีหัว ใช้ไม้ตีผลฟักทอง แตงโม หรือลูกฟุตบอลเก่า เสียงประตูรถปิด ใช้การปิดหนังสือ

หน้าที่ 42

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

เล่มหนาๆ แรงๆ เสียงกีบม้า ใช้การเคาะกะลามะพร้าว 2 ซีก บนพื้นที่ไม่สม่าเสมอกัน เสียงโทรศัพท์ ใช้การ
พูดใส่แก้วพลาสติก เป็นต้น
จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์อาทิเช่น ช้อน ชาม หนังสือเล่มหนา
กระดิ่ง แก้ว และเสียงประกอบต่างๆ เช่น เสียงสุนัขหอน เสียงฝนตก เสียงฟ้าผ่า เสียงนกร้อง เป็นต้น ทาให้
นักเรียนคนพิการทางสายตาได้ฟังและทดลองใช้ โดยระหว่างการนาเสนอนักเรียนคนพิการทางสายตาจะรู้ว่า
อุปกรณ์ที่ตนเองถืออยู่นั้นสามารถทาเสียงประกอบใดได้ และจะมีนักเรียนเลือนรางช่วยในการจัดทาเสียง
ประกอบ (Sound Effect) เป็นบางจังหวะ ซึ่งอาจจะมีปัญหาบางหากไม่ได้รับการฝึกซ้อมบ่อยๆ
5. ขั้นประสำนงำนกำรผลิตรำยกำร ในขั้นนี้เป็นการประสานงานผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในบท เช่น การประสานงานกับผู้กากับการแสดง ผู้แสดง ผู้ดาเนินรายการ ช่างเทคนิค ผู้ให้เพลงและเสียง
ประกอบฯลฯ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ผลิตรายการจะต้องประสานงานกับบุคคล
เหล่านี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนผลิตรายการที่วางไว้
คุณสมบัติของผู้แสดงละครวิทยุที่ดี คือ น้าเสียงดีฟังชัดเจน อ่านหนังสือแตกฉาน มีจังหวะลีลาน่า
ฟัง อ่านแล้วมีลักษณะเหมือนกาลังพูด มีอารมณ์คล้อยตามบท ในการแสดงละครวิทยุสิ่งสาคัญที่สุดคือการ
แสดงทางเสียง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกใด ทุกอย่างจะต้องถ่ายทอดผ่านทางเสียงทั้งหมด
ดังนั้น ผู้แสดงละครวิทยุจะต้องมีการฝึกฝนการใช้เสียงและสื่ออารมณ์ผ่ านทางเสียงให้ได้ดีตลอดเวลา ทั้ง การ
จดจาบท การพูดตามบทให้เป็นธรรมชาติ การทาความเข้าใจบท และการหมั่นฝึกซ้อม และการใช้น้าเสี ยง
แสดงอารมณ์ของผู้แสดงละครวิทยุ การที่จะบอกว่าตัวละครใดเป็นตัวละครเอก นางเอก ผู้ ร้าย นางอิจฉา คน
รับใช้ ผู้ดี ไพร่ เหล่านี้ล้วนต้องผ่านถ้อยคาในบทสนทนาของตัวละคร และน้าเสียงของผู้แสดงละครวิทยุ โดย
ต้องเลือกสรรน้าเสียง ให้เหมาะสมกับสถานภาพ บุคลิกภาพของตัวละคร นับเป็นเสน่ห์ที่สาคัญของละครวิทยุ
ในขั้นตอนดังกล่าว นักเรียนคนพิการทางสายตามี หลายคนที่สามารถใช้เสียงของตนเองได้เป็นอย่างดี
สามารถเลียนแบบเสียงต่างๆได้อย่างน่าฟัง รวมไปถึงมีสมาธิและความจาที่ดีมากในการจาบทละครวิทยุ และ
ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของคนพิการทางสายตา
6. ขั้นซักซ้อม การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนั้นต้องมีการซักซ้อมก่อนการบันทึกเสียง การ
ซักซ้อมอาจมีหลายครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายการ ถ้าเป็นรายการที่ผลิตยากและมี ผู้เกี่ยวข้องเป็น
จานวนมาก จึงต้องมีการซ้อมหลายขั้นตอนและต้องมีความพิถีพิถันมาก ข้อดีของการซักซ้ อมก็คือ การช่วยลด
ความผิดพลาดทั้งด้านเนื้อหา การพูด และการแสดง เพราะระหว่างการซ้อมผู้ผลิตรายการและผู้กากับรายการ
จะต้องแนะนาแก่ผู้ร่วมรายการ ทุกฝ่ายทาให้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนมีการบันทึกเสียง
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญและใช้เวลาอย่างมากก่อนการออกอากาศ ซี่งนักเรียนคนพิการทาง
สายตาใช้ความตั้งใจ เทคนิคของการฝึกซ้อมคือ พยายามทาซ้าหลายๆรอบและหากลืมบทจะมีการแตะตัวว่า
ถึงคิวของตนเอง และบางกลุ่มจะใช้เทคนิค นั่งเรียงเป็นวงกลม ตามลาดับของเรื่องราว เพื่อให้ง่ายต่อการ
นาเสนอ
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7. ขั้นบันทึกเสียงในห้องสตูดิโ อหรือห้องส่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตาตามที่กาหนดไว้ในบทวิทยุ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นการบันทึกเสียงรายการ
ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเก็บไว้สาหรับการออกอากาศตามผังรายการที่ผลิตออกมา ซึ่งจะทาให้รายการมีคุณภาพทั้ง
ด้านเนื้อหารายการและคุณภาพของเสียง ดังนั้น ผู้กากับรายการจึงต้องควบคุมเรื่องเสียงพูดจากไมโครโฟน
เสียงจากคอมพิวเตอร์ ให้มีความผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี รวมทั้งยังต้องสามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ดาเนิน
รายการ ผู้แสดง และวิทยากรในรายการในด้านการเสนอรายการ การแสดงบทบาท และการออกเสียงอย่าง
ถูกต้อง
ขั้นตอนนี้ ผู้เขียน ไม่ได้นานักเรียนคนพิการทางสายตาเข้าบันทึกเสียงในห้องส่ง แต่ให้ทุกกลุ่มนาเสนอ
ละครวิทยุให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ฟังร่วมกัน แต่ก็มีความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลา

ภำพที่ 3 นักเรียนพิการทางสายตาเล่นละครวิทยุ
8. ขั้นตรวจสอบคุณภำพของรำยกำร เมื่อการบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ต้องมาร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ
ของรายการ เพื่อให้เกิดความสมจริงสมจัง ความชัดเจนถูกต้อง มีตอนใดที่ควรจะบันทึกใหม่ หรือมีตอนใดที่
ควรจะตัดออกโดยวิธีการตัดต่อเพื่อให้รายการสมบูรณ์ที่สุด และโดยส่วนใหญ่ผู้จัดละครจะทาการแก้ไ ขใน
ขณะที่ทาการบันทึกเสียงเลย หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การใช้เครื่องตัดต่อ ซึ่งในขณะที่ทาการบันทึกเสียง ผู้กากับ
ละครจะทาเครื่ องหมายตรงจุ ด ที่พลาดไว้ เพื่อนามาตัดต่อแก้ ไขจุดผิ ด พลาดในภายหลั ง เมื่อตัดต่อเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนสุดท้าย คือ
9. ขั้นติดตำมประเมินผล เมื่อดาเนินการออกอากาศ เพื่อให้รายการมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการ
ติดตามผลและประเมินผลของรายการนั้นๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเฉพาะผลตอบรับของผู้ฟัง
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในการผลิตละครตอนต่อไป

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เขียน สังเกตเห็นว่า นักเรียนคนพิการทางสายตาให้ความสนใจ มีความสุขใน
การนาเสนอ พร้อมที่จะเรียนรู้กับกิจกรรม แต่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนบทและขั้นตอนการซักซ้อม
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลงานการนาเสนอละครวิทยุออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบขึ้น นอกเหนือจากการทากิจกรรม
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ดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ เ ขี ย นได้ ท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมในเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ฟั ง สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มดังกล่าว พบว่า เป็นเพศ หญิง จานวน 10 คน
เพศชาย จานวน 10 คน มีอายุระหว่าง 10-17 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่
5 ภูมิลาเนาจากจังหวัด ยะลา สงขลา ตรัง ปัตตานี สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
มีลักษณะทางสายตา ประเภทสายตาบอดสนิท จานวน 11 คน และสายตาเลือนราง จานวน 9 คน ซึ่งจาก
การสอบถามพฤติกรรมการเปิ ดรับ ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เปิดสื่ อประเภท
วิทยุ กระจายเสี ย ง ส่ ว นใหญ่ฟังที่โ รงเรี ย น (เพราะเป็นนักเรียนประจา) โดยมีความถี่ในการเปิดรับฟังสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงจานวน 1-2 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาการเปิดฟังรายการวิทยุกระจายเสียงต่อวัน ประมาณ 1
ชั่วโมง มีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการเปิดรับฟัง คือ เครื่องรับวิทยุ ช่วงวันสาหรับการเปิดฟังรายการสื่อวิทยุ ส่วน
ใหญ่เป็นวันธรรมดาจันทร์–ศุกร์ ช่วงเวลาสาหรับการเปิดรับฟังรายการสื่อวิทยุ คือเวลาค่า (ช่วงเวลา 18.0021.00 น.) และมีสถานีวิทยุที่เปิดฟังบ่อยที่สุด คือ คลื่น FM 93.50 MHz หาดใหญ่เรดิโอ
สาหรับประเภทรายการวิทยุที่เปิดฟังรับบ่อยที่สุด คือ รายการปกิณกะและดนตรี เหตุผลของการ
เปิดรับฟังสื่อวิทยุ คือ เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก ลักษณะของการเปิดรับฟังสื่อวิทยุ คือนั่งฟังคนเดียว มีความ
ตั้งใจในการรับฟังรายการวิทยุตลอดรายการ กลุ่มนักเรียน เห็นว่าในยุคสมัยปัจจุบันรายการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทต่างๆ มีความเหมาะสมที่ส่ งเสริมหรือสนับสนุนให้ คนพิการทางสายตาแล้ว และให้ความเห็ นว่า
องค์ประกอบที่สาคัญของรายการวิทยุ คือ รูปแบบรายการหรือเนื้อหารายการวิทยุ นั่นเอง
จุดดีของสื่อวิทยุในความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน คือ มีเพลงให้ฟัง คลายเครียด ได้รับข้อมูลข่าวสาร
สร้างความบันเทิง มีสาระน่ารู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประประโยชน์
จุดด้อยของสื่อวิทยุในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ รายการไม่มีความหลากหลาย
มี
คลื่นแทรก ไม่ชัดเจน ไม่เสถียรในเรื่องของสัญญาณ
รูปแบบความต้องการรายการวิทยุของกลุ่มตัวอย่าง คือ ละครวิทยุ รายการเพลง เรื่องเล่า การ
พูดคุย ข่าว สารคดี รายการตลก และกีฬา รวมไปถึงต้องการให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทาง
สายตาด้วย
จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง สื่อกับความต้องการของคนพิการทาง
สายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูล
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย
ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อที่โรงเรียน และเปิดรับโดยเฉลี่ยเป็นเวลานาน
มากกว่า 30 นาทีในทุกๆวัน ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อวิทยุกระจายเสียงในระดับมาก ความพึงพอใจเทป/
ซีดี (หนังสือเสียง) ทางด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อที่เปิดรับของผู้ให้ข้อมูลพบว่าเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน
พักผ่อนหย่อนใจ และผ่อนคลายความเครียดมากที่สุด การนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงเอกลักษณ์ ได้ข้อมูล
สนทนา เสริมความคิดเห็น รู้ทันเหตุการณ์ และการนาไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆนั้นอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ศศโสฬส จิตรวานิชกุล (2542) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการใน
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การเปิดรับสื่อของคนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร ทีว่ ่า 1. คนตาบอดในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องการให้
สื่อมวลชนผลิตสารหรือให้บริการสื่อโดยคานึงถึงการเข้าถึงของผู้รับที่เป็นคนตาบอดด้วย
2.ต้องการ
ให้สื่อมวลชนให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูล แก่คนตาบอดเพิ่มขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเอง 3. ต้องการให้สื่อมวลชนนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนตาบอดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับคนตาบอดในสังคม 4. ต้องการให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อมวลชนทุกประเภทให้คนตาบอด
สามารถเข้าถึงได้
กล่าวได้ว่า ละครวิทยุ ถือเป็นความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคมระหว่าง
ผู้คนปกติและคนพิการมียังมีอยู่มากมายได้ ทาให้คนพิการได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ไม่ว่าจะมี
กิจกรรมใดๆ คนพิการมักจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถูกนึกถึง ผู้เขียนหวังเพียงบทความนี้จะทาให้ผู้อ่านจะเข้าใจ
และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “มองด้วยใจ ไม่แตกต่าง” รวมไปถึงคนพิการสามารถนาความรู้ที่
ได้รับ ไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตได้ ดั่งพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ว่า
"งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการ มิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วย
ตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทาให้
เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทาก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้
เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดารัสแก่คณะกรรมการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตาหนักจิตรลดา
รโหฐาน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2527
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1. บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ ใน
ระดับที่3ขึ้นไป โดยนาเอาข้อมูลที่ทาการศึกษามาออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่ง
วีลแชร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดึงนี้ สารวจ
และสังเกตพฤติกรรมการใช้งานภายในโต๊ะทาครัว และพื้นที่การใช้งานภายในห้องครัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้
พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ รวบรวมข้อมูลแล้วนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการออกแบบโต๊ะ
ทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์
ผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ในระดับที่3ขึ้นไป คือส่วนด้านบน
ของร่างกายตั้งแต่เอวขึ้นไปสามารถใช้งานได้ปกติและมีส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์คือส่วนแขน และ
ส่วนแขนจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด ส่วนจุดด้อยของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ เป็นส่วนที่ไม่
สามารถใช้การได้คือส่วนขา ตั้งแต่เอวลงไปจึงทาให้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนในการเคลื่อนที่ได้ ด้วยเหตุนี้ห้องครัว
ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ จึงควรมีขนาด 3 x 3.5 เมตร เพราะจะทา
ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์สามารถเคลื่อนที่ใช้งานโต๊ะทาครัวได้สะดวก ในส่วนของการออกแบบ
โต๊ะทาครัวผู้วิจัยเลือกใช้ ไม้สนที่มีความคงทนต่อการใช้งาน กระเบื้องแกรนนิตโต้ที่สามมารถทาความสะอาด
ได้ง่าย สแตนเลสเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจับใช้งาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานให้
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ได้ใช้งานและสามารถหยิบจับอุปกรณ์ทาครัวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น
ลิ้นชักที่เป็นแนวตั้ง ลิ้นชักที่สามารถเลื่อนไปมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเข้าถึง ที่วางเครื่องปรุงที่สามารถหมุน
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เพื่อเลือกหยิบเครื่องปรุงได้ง่ายมากขึ้น และในส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารกับการทิ้งเศษอาหารสามารถเลื่อน
ปรับให้เหมาะกับทุกการใช้งานในแต่ละครั้ง
คาสาคัญ: โต๊ะทาครัว; ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์
Abstract
This Research objective to study information about persons with physical disability to
sit on wheelchair and study information on kitchen tables. To design a kitchen table for the
persons with physical disability to sit on wheelchair suitable for use. In this research The
researcher studied relevant research. Explore and observe habits within the kitchen table and
the kitchen area. data collection and analyzed synthesis for use in kitchen table and design
for persons with physical disability to sit on wheelchair to be the most complete.
The research has found that Highlights of the movement are the upper part of the body, but
the waist up and can be used normally and the parts used in the movement is the arm. And
the arm will be strongest. The disadvantage of the mobility impaired is the inability to use the
leg. But waist down so it cannot be used in the movement. The researcher can analyze that.
The disabled cannot walk like normal people. It does not mean that you cannot do activities
like the people. The design of the kitchen table suitable for use in the kitchen area is a medium
size 3 x 3.5 meters, so the researcher designed the kitchen table design for the persons with
physical disability to sit on wheelchair. Choose the material as follows 1 . The pine to be
durable 2. The third granite tile is easy to clean. 3. Stainless steel to facilitate the use. In
addition, the researcher has added a functions to the disabled and three easy to handle
cooking appliances such as vertical drawers. The third drawer is scrolled to answer the
accessibility question. Place the ingredients that can be rotated to pick up the ingredients
more easily. And in the area of food preparation with food waste can be adjusted to suit every
use at any time.
Keywords: Kitchen table; Disability movement person who use the wheelchair
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ผู้พิการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการใส่ใจและให้ความสาคัญเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อด้านศาสนาที่ว่าเป็น โชคร้าย แปลกประหลาด พระเจ้ากาหนด เวรกรรมเก่า รวมถึงแนวความคิดทาง
การแพทย์ ที่ว่าเป็นเพราะเชื้อโรค โปลิโอ เซลล์ทางานผิดปกติ รวมถึงการให้ความหมายของคาว่า คนพิการ
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จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 ได้ ก าหนด
ความหมายคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยให้หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (ภูริน หล้าเตจา. 2554)
การเป็นคนพิการเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ปัจจุบันทั่วโลกมีคนพิการมากกว่า 1,000 ล้านคน หรือ
ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรมีอายุที่ยืนยาวและมีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่ม ขึ้น (World Health Organization [WHO], 2013) คนพิการถือเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สาคัญกลุ่มหนึ่งที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554)
ปัจจุบันผู้พิการส่วนใหญ่โดนมองข้ามความสาคัญในเรื่องของความสามารถ โดยคนทั่วไปมีความเชื่อ
ที่ว่าผู้พิการไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถจากัด เป็นความเชื่อที่ทาให้ผู้พิการเป็นภาระของสังคมไป
ตลอด การจะเปลี่ยนผู้พิการจากการเป็นภาระไปเป็นพลังของสังคมได้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนความเชื่อ
ของคนสังคมใหม่ ให้มีทัศนคติต่อผู้พิการในทางที่สร้างสรรค์ ต้องส่งเสริมให้สังคมเชื่อว่า ผู้พิการมีความสามารถ
และศักยภาพเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมคนพิการให้มีศักยภาพในการดารงชีวิต
จึงเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้พิการเป็นอย่างมาก
ห้องครัว คือหัวใจของบ้าน และคนส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อแบบนั้นเป็นเพราะ ไม่ว่าห้องครัวของเรานั้นจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างก็ถูกใช้เป็นพื้นที่ในการทาอาหาร เพื่อเติมพลังงานให้กับร่างกาย สมอง และจิตวิญญาณ
ของคนในครอบครัว เพื่อนๆ รวมไปถึงทุกคนบนโลกใบนี้ และยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของบ้านที่ช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การช่วยกันคิดเมนูอาหารและช่วยกันลงมือปรุง ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการทาอาหารให้กับผู้พิการ เป็นการสร้างความสุขความสนุกให้แก่ผู้พิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ห้องครัวจึงสามารถมาเติมเต็มความรู้สึกของผู้พิการได้ทั้งทางด้านความสามารถ และทางด้านจิตใจเป็น
อย่างดีเยี่ยม แต่ด้วยข้อจากัดในเรื่องของพื้นที่การใช้งานและอุปกรณ์ที่ยังไม่สามารถเอื้อต่อผู้พิการมากนัก จึง
ทาให้ผู้พิการไม่สามรถประกอบอาหารในครัวพื้นที่ปกติได้ ฉะนั้นการจัดสรรพื้นที่ทาครัวจึงจาเป็นต้องเอื้อต่อ
การใช้งานสาหรับผู้พิการ หัวใจหลักๆ จะต้องมีความปลอดภัย และหากมีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นที่มีฟังก์ชั่นการใช้
งานที่สะดวกสามารถหยิบจับใช้ได้ได้ง่ายดายแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ดี
จากข้อมูลที่กล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ ในระดับที่3
ขึ้นไป และข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะทาครัว เพื่อออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรั บผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ใน
ระดับที่3ขึ้นไป ที่สามารถตอบสนองทุกการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้พิการทุกคน และต้องการที่จะ
เป็นแรงผลักดันให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ การ
ออกแบบนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่สามารถจะเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่ในทางที่ลบให้มีทัศนคติต่อผู้
พิการในทางที่สร้างสรรค์
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ในระดับที่3ขึ้นไป
3.2 เพื่อออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ในระดับที่3ขึ้นไป
4. นิยามศัพท์
โต๊ะทาครัว หมายถึง พื้นที่ในการจัดเตรียม ปรุง และทาอาหาร
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทีน่ ั่งวีลแชร์ หมายถึง คนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ
แขนขาหรือลาตัวอันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรืออ่อนแรง โรคข้อหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้ง
โรคเรื้อรังของระบบการทางานของร่างกายอื่นๆ ทีท่ าให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจาวันหรือ
ดารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได้
วีลแชร์ หมายถึง เก้าอี้รถเข็นสาหรับคนป่วยหรือคนพิการ
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยด้านบุคคล

ข้อจากัดด้านขนาดของโต๊ะทาครัว

- เพศ

- รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์
ภายในห้องครัว
- พื้นที่ใช้สอยภายในห้องครัว

- อายุ
- การใช้งาน

พฤติกรรการใช้ห้องครัว

- รูปแบบที่พักอาศัย
ปัจจัยด้านด้านรูปลักษณ์
ของโต๊ะทาครัว
- รูปทรง
- สัดส่วน
- วัสดุ

พฤติกรรมการใช้งาน
ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน

- ประโยชน์การใช้สอย

การออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วข้องกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ เพื่อนาข้อมูลที่ศึกษาในเบื้องต้นมาออกแบบ
โต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งวิธีการดาเนินการวิจัย
สามารถแบ่งตามลาดับขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตารา และบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตารา
งานวิจัย ตลอดจนเว็บไซต์ที่บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว ผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ และวัสดุต่างที่สามารถนามาทาชิ้นงานได้ แล้วนามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจัย
ขั้นตอนที่ 2 สารวจพฤติกรรมการใช้งานภายในโต๊ะทาครัว ปัญหาในเรื่องการใช้งาน ความต้องการ
ในการใช้งานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ และพื้นทีโ่ ดยทั่วไปภายในห้องครัว พื้นที่สาหรับจัดวาง
ของใช้ของห้องครัว

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด โดยศึกษาโครงสร้างที่มีความเป็นไปได้ใน
การผลิตจริง กาหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ กาหนดฟังค์ชั่นการใช้งานตามพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ รวมถึงเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและพัฒนาแบบ เพื่อตอบสนองแนวคิดที่กาหนดไว้การออกแบบโต๊ะทาครัว
สาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบและพัฒนาแบบ ดังกระบวนการ
ต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนหาแนวคิดในการออกแบบ

หน้าที่ 53

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ภาพที่ 1 Scenario

ภาพที่ 2 ผลสรุป Scenario
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ภาพที่ 3 แนวคิดการออกแบบ

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างโต๊ะครัวคนปกติกับโต๊ะครัวผู้พิการ
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4.2 ขั้นตอนการร่างแบบและพัฒนาแบบ

ภาพที่ 5 แบบร่างที่1

ภาพที่ 6 แบบร่างที่2

หน้าที่ 56

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

เมื่อวิเคราะห์แบบร่างแต่ละแบบ จึง ได้สเก็ตช์เพิ่มเติมเพราะแบบร่างแต่ละแบบยังไมค่อยตอบโจทย์
เท่าที่ควรกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จึงต้องพัฒนาแบบร่างและเขียนแบบอย่างละเอียด

ภาพที่ 7 ภาพแสดงแบบร่างที่พัฒนา
ภาพแสดงจาลองห้องครัวขนาดจริง ขนาด 3x3.5 เมตร
ภาพจาลองขนาดห้องครัวจริง การเคลื่อนทีแ่ ละระยะการหมุนของวีลแชร์

ภาพที่ 8 ภาพแสดงจาลองห้องครัวขนาดจริง ขนาด 3x3.5 เมตร
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ภาพแสดงจาลองห้องครัวขนาดจริง ขนาด 3x2.5 เมตร
ภาพจาลองขนาดห้องครัวจริง การเคลื่อนทีแ่ ละระยะการหมุนของวีลแชร์

ภาพที่ 9 ภาพแสดงจาลองห้องครัวขนาดจริง ขนาด 3x2.5 เมตร
ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมการจัดแสดง

ภาพที่ 10 มุมมองที่1
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ภาพที่ 11 มุมมองที่2
อธิบายเพิ่มเติม ภาพที่10, ภาพที่11
หมายเลข1 โซนเตรียมและปรุงอาหาร สามารถกางออก และดึงเข้ามาหาตัวได้เพื่อลดการ
เคลื่อนที่ของผู้พิการที่นั่งวิลแชร์ เป็นพื้นที่สาหรับจัดเตรียมวัตถุดิบในการทาอาหาร เช่น หั่นหมู หั่นผัก เป็นต้น
หมายเลข2 โซนปรุงอาหาร สามารถหมุนได้ เพื่อการเลือกหยิบเครื่องปรุงได้สะดวก โดยไม่
ต้องเอื้อมแขน
หมายเลข3 โซนทาอาหาร เป็นโซนที่มีไว้สาหรับทาอาหาร อยู่ตรงกลางเพื่อความสะดวกใน
การทางานร่วมกับโซนอื่นๆ เช่น ทางานร่วมกับโซนเตรียมและปรุงอาหาร ทาให้สามารถหยิบสิ่งที่เตรียมไว้ได้
ง่ายและสะดวกในการปรุงเพิ่มเติม, ทางานร่วมกับโซนล้างจาน เมื่อผู้ใช้งานทาอาหารเสร็จสามารถนาอุปกรณ์
ที่ใช้แล้วไปไว้ในอ่างล้างจานได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่
หมายเลข4 โซนล้างอุปกรณ์ทาอาหาร เมื่อทาอาหารเสร็จสามารถนาอุปกรณ์ทาอาหารมา
ล้างได้เลยโดยไม่ต้องเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนย้ายไปล้างที่อื่น
หมายเลข5 โซนอุปกรณ์ทาอาหาร คือลิ้นชักแนวตั้ง เพื่อความสะดวกในการหยิบอุปกรณ์
ทาอาหารที่ง่าย โดยไม่ต้องเอื้อม
หมายเลข6 ลิ้นชักเลื่อนได้ เป็นลิ้นชักที่สามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายหรือขวาได้ตามการ
ใช้งานของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานต้องการเตรียม ปรุง หรือทาอาหาร สามมารถเลื่อนลิ้นชักไป
ทางด้านขวา, และเมื่อผู้ใช้งานต้องการล้างอุปกรณ์ทาอาหาร สามารถเลื่อนลิ้นชักไปทางด้านซ้าย เพื่อการใช้
งานที่สะดวก
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หมายเลข7 โซนขยะ คือโซนที่ทางานร่วมกับโซนเตรียมอาหาร เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
โดยลดการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานไม่ต้องเคลื่อนที่เพื่อเอาขยะไปทิ้งที่อื่น

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีล
แชร์ในระดับที่3ขึ้นไปที่มีช่วงอายุประมาณ 20ปี เป็นต้นไป ที่สามารถช่วยเหลือนตนเองได้ สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีล แชร์ในระดับที่3ขึ้นไป พบว่าผู้จุดเด่น
ของผู้พิการทางการเคลื่ อนไหวที่นั่งวีลแชร์คือส่วนด้านบนของร่างกายตั้ งแต่เอวขึ้นไปสามารถใช้งานได้ปกติ
และมีส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์คือส่วนแขน และส่วนแขนจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด ส่วนจุดด้อย
ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์เป็นส่วนที่ไม่สามารถใช้การได้คือส่วนขา ตั้งแต่เอวลงไปจึงทาให้ไม่
สามารถใช้ เ ป็ น ส่ ว นในการเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ห้ อ งครั ว ที่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านของผู้ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ จึงควรมีขนาด 3 x 3.5 เมตร เพราะจะทาให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์
สามารถเคลื่อนที่ใช้งานโต๊ะทาครัวได้สะดวก ในส่วนของการออกแบบโต๊ะทาครัวผู้วิจัยเลือกใช้ ไม้สนที่มีความ
คงทนต่อการใช้งาน กระเบื้องแกรนนิตโต้ที่สามารถทาความสะอาดได้ง่าย สแตนเลสเพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การจับใช้งาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ได้
ใช้งานและสามารถหยิบจับอุปกรณ์ทาครัวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ลิ้นชักที่เป็นแนวตั้ง ลิ้นชักที่สามารถเลื่อน
ไปมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเข้าถึง ที่วางเครื่องปรุงที่สามารถหมุนเพื่อเลือกหยิบเครื่องปรุงได้ง่ายมากขึ้น
และในส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารกับการทิ้งเศษอาหารสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับทุกการใช้งานในแต่ละ
ครั้ง ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ในระดับที่3ขึ้นไปที่มีช่วงอายุประมาณ 20ปี เป็นต้นไป
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1. บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่ง
วีลแชร์ พบว่าโต๊ะครัวทั่วไปยังไม่ตอบโจทย์ในด้านการใช้งานสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์มาก
นักเช่น ด้านการเข้าถึงโต๊ะทาครัวยังไม่สามารถทาได้อย่างสมบูรณ์ และด้านความเหมาะสมกับสรีระของ
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะทาครัว แล้วนามาออกแบบโต๊ะทาครัวสาหรับผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่นั่งวีล แชร์ ซึ่งมีระดับความพิการในระดับที่3ขึ้นไป ช่วงอายุประมาณ 20ปี เป็นต้นไป โดย
ออกแบบโต๊ะทาครัวให้มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานที่สะดวกคานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งยัง
ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่แปลกใหม่ และมีฟังค์ชั่นที่น่าสนใจและตอบโจทย์ผู้บริโภค มีความปลอดภัย
ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากจะเป็นโต๊ะที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน แล้วยัง เป็นแรงผลักดันให้กับผู้พิการได้
แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่
การออกแบบรูปร่างโต๊ะทาครัวที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ห้องครัวขนาดกลาง ซึ่งมีขนาด
3 x 3.5 เมตร โดยเลือกใช้วัสดุดังนี้ 1. ไม้สนซึ่งเป็นไม้ที่มีความยืดหยุ่น น้าหนักเบา มีลวดลายที่สวยงาม
และมีความคงทนต่อการใช้งาน 2. กระเบื้องแกรนนิตโต้ที่สามมารถทาความสะอาดได้ง่าย 3. สเตนเลส
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจับใช้งาน และได้เพิ่มในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานให้ผู้พิ การได้ใช้งานและ
สามารถหยิบจับอุปกรณ์ทาครัวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ลิ้นชักที่เป็นแนวตั้ง ลิ้นชักที่สามมารถเลื่อนไปมา
เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเข้าถึง ที่วางเครื่องปรุงที่สามารถหมุนเพื่อเลือกหยิบเครื่องปรุงได้ง่ายมากขึ้น
และในส่วนของพื้นที่เตรียมอาหารกับการทิ้งเศษอาหารสามารถเลื่อนปรับให้เหมาะกับทุกการใช้งานในแต่
ละครั้ง
8.2. ข้อเสนอแนะ
การออกแบบโต๊ะครัวสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทีน่ ั่งวีลแชร์ ควรมีการพัฒนาการออกแบบ
ให้มีน้าหนักที่ไม่หนักมากจนเกินไป เหมาะสาหรับการเคลื่อนย้าย แต่ไม่ควรมีน้าหนักที่เบามากจนเกินไปจนทา
ให้โต๊ะทาครัวไม่มีความแข็งแรง และมั่นคงขณะใช้งาน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ที่คอยให้คาปรึกษา
และแนะนาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ช่วยเหลือข้าพเจ้ามาตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปะและการออกแบบสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ทุกท่านที่คอยให้คาแนะนา ชี้แนวทาง ตรวจแก้ไขงาน ตลอดจนให้คาปรึกษาและให้กาลังใจ ทา
ให้ศิลปนิพนธ์ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุ ณ ช่ า งฝี มื อ คุ ณ อาคม พนมวาสน์ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานเป็ น อย่ า งดี แ ละ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ทุกคนที่ค่อยเป็นกาลังใจ และให้คาปรึกษา
เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่คอยให้กาลังใจและให้การสนับสนุนใน
ทุกๆ ด้าน ให้การวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยดี
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากศิล การวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาไม่มากก็น้อย
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
Possibility of Trained Panelist from Visually Impaired People for
Sensory Descriptive Analysis
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1. บทคัดย่อ
อาชีพผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณณา (Descriptive Analysis) ของผลิตภัณฑ์ จัดเป็น
อาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Professional Career) ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ ใน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพเบื้องต้นของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีผู้สมัครที่พิการทางสายตา 28 คน คัดเลือกด้วยการทดสอบ
ความสามารถในการรับรู้รสชาติพื้นฐาน หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม ใช้การทดสอบ 3 ขั้น คือ การทดสอบการรับรู้
รสชาติ (Taste Recognition) การทดสอบความสามารถในการแยกความแตกต่างของรสชาติแบบสาม
ตัวอย่าง (Triangle Test) และการทดสอบเรียงลาดับความเข้มของแต่ละรสชาติ (Intensity Ranking Test)
ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน 14 คน หรือร้อยละ 50 ทาการฝึกฝนผูท้ ดสอบที่ผ่านการคัดเลือก ในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยฝึกฝนและทดสอบกับสารละลายมาตรฐาน และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบในการรับรสทางด้านความถูกต้อง (Accuracy) ผล
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การทดสอบพบว่าผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา มีความถูกต้องในการรับรสหวานและรสผสมของผู้ทดสอบที่มี
สายตาปกติ

จึงสามารถสรุปว่าผู้พิการทางสายตามีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาในเป็นผู้ประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร
คาสาคัญ: ผู้บกพร่องทางสายตา; การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณณา; ผลิตภัณฑ์อาหาร
Abstract
Descriptive trained panelist is considered as a professional career which requires
heavy training to increase the expertise. This research was aimed to study potential of
visually impaired (VI) people ability to be the descriptive trained panel. There were 28
visually impaired people participated in the screening test which consist of taste recognition
test, different test (Triangle Test), and ranking test. There were 14 VI people or 50% passed
the screening test and attended descriptive analysis training session. They were trained
about basic tastes and used of standard references. After training the VI panelists were
tested in order to capture their performance in accuracy. It was found that when compare
performance of VI panel with regular eyesight (RE) panel, VI panel was higher accuracy in
sour and mixed test than RE panel.
Keywords: Visually impair; sensory analysis; food product
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทา
มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แต่พบว่ามีสถานประกอบการทั่วประเทศจ้างผู้พิการ 27,000 คน จากจานวนรวม
ทั้งหมด 47,000 คน ปัญหาในการรับคนพิการเข้าทางานของผู้ประกอบการ ได้แก่ คนพิการยังขาดทักษะ
ความสามารถและความพร้ อ มในการประกอบอาชี พ บางต าแหน่ ง งานมี ข้ อ ก าหนดด้ า นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
(http://www.mol.go.th/en/node/32610 accessed on 3 April 2016) โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการจ้าง
ไม่ใช่ผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มผู้พิการที่ถูกจ้างน้อยกว่าผู้พิการในลักษณะอื่นๆ
จากการสัมภาษณ์ส่วนตัวผู้บกพร่องทางสายตา ในปี 2556 สมาคมคนสายตาเรือนลางแห่งประเทศ
ไทย มีความคิดเห็นว่า งานที่ทางหน่วยงานรัฐแนะนาผู้พิการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้
พิการ เนื่องจากมีผู้พิการจานวนมากที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปลายจนถึงขั้น
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อุดมศึกษา จึงมี ความประสงค์ที่ จะท างานที่อาศัยความสามารถส่วนตัวหรือศักยภาพเฉพาะของผู้พิการ
นอกจากนี้ตัวแทนของผู้พิการทางสายตา ให้ข้อมูลว่า มีบริษัทเวชสาอางค์ ในประเทศฝรั่งเศส ให้ผู้พิการทาง
สายตาเป็นผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทผลิตขึ้นก่อนผลิตออกสู่ตลาด เช่น ครีมอาบน้า
ดังนั้นอาชีพผู้ประเมินทางประสามสัมผัส จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการทางสายตา เนื่องจากผู้พิการทางสายตานั้นจะมีการพัฒนาความสามารถในการรับรู้
ลักษณะทางประสาทสัมผัสทางด้านอื่นมากขึ้น (Sensory Compensation) (Zwiers et al., 2001)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อทดสอบความสามารถเบื้องต้นของผู้พิการทางสายตาในการเป็นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
3.2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับรสของผู้ทดสอบที่ผ่านการอบรมกับผู้ทดสอบสายตาปกติ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาความสามารถในด้านประสาทสัมผัส
ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเห็น

อื่นเพิ่มขึ้น เช่น การรับรส การได้ยิน การสัมผัส

ผู้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องทางการเห็น

ที่ได้รับการฝึกฝน อาจมีประสิทธิภาพในการ
รับรส หรือความสามารถทางประสาทสัมผัส
สูงกว่าผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ
ผังงานที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
เมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในด้านประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่ง ความสามารถในการรับรู้ทางด้าน
อื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่พิการทางสายตาตั้งแต่กาเนิดนั้น สามารถที่จะรับรู้ทางการสัมผัสได้ดีกว่าคนที่มี
สายตาปกติ (Goldreich and Kanics, 2003; Sadaton et al., 1996; 1998) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรับรสของผูท้ ี่ได้รับการฝึกฝน ระหว่างผูพ้ ิการทางสายตากับผู้ทดสอบที่มี
สายตาปกติ
หน้าที่ 65

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

5. วิธีการดาเนินการวิจยั
5.1 การคัดเลือกผู้ทดสอบ (ISO 3972, 2011) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1) การทดสอบการรับรู้รสชาติ (Test Recognition) โดยผู้ทดสอบจะทาการทดสอบชิมสารละลาย
ตัวอย่างรสชาติมาตรฐาน รสหวานซึ่งได้จากการเตรียมสารละลายที่ให้ความหวานมาตรฐานจากซูโครส รส
เปรี้ยวจากกรดซิตริก รสเค็มจากโซเดียมคลอไรด์ และรสขมจากคาเฟอีน โดยความเข้มข้นของแต่ละ Taste
Solution นั้ น ไ ด้ เ ต รี ย ม ที่ Recognition Threshold Concentration เ พื่ อ ท า ก า ร ท ด ส อ บ Taste
Recognition จานวน 3 ซ้า ซึ่งมีผลการสุ่ม จัดลาดับการนาเสนอตัวอย่าง โดยใช้ William Square Design
2) ทดสอบการแยกความแตกต่าง (Triangle Test) จาแนกความแตกต่างของแต่ละรสชาติ (หวาน
เปรี้ยว เค็ม ขม) รสชาติละ 2 ซ้า ชุดตัวอย่างแต่ละชุดประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง โดยจะมีตัวอย่างที่แตกต่าง
จากตัวอย่างอื่นอยู่หนึ่งตัวอย่าง ผู้ทดสอบชิมตัวอย่างจากซ้ายไปขวา แล้วจึงดึงตัวอย่างที่แตกต่างออกจากลุ่ม
3) ทดสอบความสามารถในการเรียงลาดับความเข้มของคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง (Ranking
Test) ผู้ผู้ทดสอบต้องทาการเรียงลาดับความเข้มของแต่ละรสชาติ โดยผู้ทดสอบต้องชิมตัวอย่างแล้วจึง
เรียงลาดับความเข้มของแต่ละรสชาติ ตามลาดับสารละลายที่เข้มข้นน้อยที่สุด และความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
ตามล าดั บ ท าการทดสอบรสชาติ ล ะ 2 ซ้ า การน าเสนอตั ว อย่ า งจะใช้ William Square Design
5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบในการรับรสทางด้านความถูกต้อง (Accuracy)
ประเมิ น ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ของผู้ ท ดสอบที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก ารทางสายตา จ านวน 14 คน
เปรียบเทียบกับผู้ประเมินที่มีสายตาปกติ จานวน 8 คน โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐาน หรือ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสจากกลุ่มผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนที่มีความชานาญอื่น โดยมีค่า
ความแตกต่างนั้น หากมีค่ายิ่งน้อยยิ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพด้านความถูกต้องของผู้ทดสอบยิ่งดี โดย
การศึกษานี้จะใช้คา่ ความแตกต่างที่ไม่เกิน 1 เป็นเกณฑ์ (Meillgaard, 2006) จากการให้คะแนน 0-15

3.Panel Training

1.Recruiting
panelist

2. Screening

3.1 Sweet taste
3.2 Sour test

4. Panel Testing

3.3 Mixed taste
3.4 Orange juice

ผังงานที่ 2 สรุปกระบวนการดาเนินการวิจัย
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6.

ผลและอภิปรายผล
ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ทดสอบ มีผู้พิการทางสายตาที่สมัครเข้าคัดเลือกจานวน 28 คน แต่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือก โดยการทดสอบความสามารถในการรับรู้รส จานวน 14 คน ซึ่งมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
6.1 ผลการทดสอบความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม แบ่งการทดสอบเป็น 3 ขั้นตอน
1) Taste Recognition เพื่อทดสอบการแยกรับรู้รสชาติ
ผลจากการทดสอบ พบว่าผู้ทดสอบมีความสามารถในการรับรู้รสเฉลี่ยรวม 176.79 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยมีจานวน 10 คน ที่มีระดับคะแนน 100-195 และ 3 คนที่มีคะแนนต่ากว่า 100
คะแนน (50 คะแนน) อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบ 15 คน มีคะแนนรวมมากกว่า 200 คะแนน ในจานวนดังกล่าว
มีผู้ทดสอบ 8 คน ได้คะแนนสูงถึง 250-300 คะแนน (ภาพที่ 1)
Taste Recognition

ภาพที่ 1 คะแนนรวมจากทดสอบ Taste Recognition ของกลุ่มผู้พิการทางสายตา
2) ทดสอบความสามารถในการบอกความแตกต่างของความเข้มที่ต่างกันของแต่ละรสชาติ (Triangle
Test)
การทดสอบโดยวิธี Triangle Test ในผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา พบว่า ผู้ทดสอบมีความสามารถ
แยกความแตกต่าง มีเฉลี่ย 153.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน รสเค็ม เป็นรสที่ผู้ทดสอบสามารถ
บอกความแตกต่างได้ดีที่สุด ช่องที่แรเงาหมายถึงให้คาตอบถูกต้อง ส่วนรสขมเป็นรสที่ผู้ทดสอบแยกความ
แตกต่างไม่ได้หรือไม่ได้ทดสอบ (ดังตารางที่ 4) ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ (จานวน 14 คน) ที่มีระดับคะแนน 100199 คะแนน และมีผู้ทดสอบจานวน 10 คน มีคะแนน 200-299 คะแนน โดยมีผู้ทดสอบเพียง 3 คน ได้
คะแนนต่ากว่า 100 คะแนน (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 คะแนนรวมจากทดสอบ Triangle Test ของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา
3) ทดสอบการรับรู้รสชาติที่มีความเข้มข้นต่างกัน (Ranking Test)
ผลการทดสอบโดยวิ ธี Ranking Test ในผู้ ท ดสอบที่ พิ ก ารทางสายตา พบว่ า ผู้ ท ดสอบมี
ความสามารถการรับรู้รสชาติที่มีความเข้มข้นต่างกัน ในแต่ละรสชาติ โดยมีความสามารถในการรับรู้รสเค็ม
และแยกความเข้มข้นต่างกันได้ดีที่สุด เฉลี่ย 87.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน รสเปรี้ยว ได้คะแนน
เฉลี่ย 59.8 คะแนน ส่วนรสหวานและรสขม มีคะแนนการรับรู้รสชาติหรือแยกความแตกต่างความเข้มข้นของ
รสชาติได้ต่าสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 48.7 และ 41.5 คะแนนตามลาดับ อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบส่วนใหญ่ มี
คะแนนความสามารถการรับรู้รสชาติ ด้วยวิธี Ranking Test ในระดับสูง 75-100 คะแนน ทั้ง รสชาติหวาน
เปรี้ยว และเค็ม ยกเว้นรสขม มีผู้ทดสอบ 1 ใน 3 ได้คะแนนต่ากว่า 25 คะแนน หรือไม่สามารถแยกรสขมที่
เข้มข้นแตกต่างกันออกจากกันได้ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 คะแนนรวมจากทดสอบ Ranking Test ของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา
หน้าที่ 68
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จากผลการทดสอบทั้ ง สามการทดสอบ (Taste Recognition, Triangle Test, Ranking Test)
จานวนผู้ทดสอบผ่านการทดสอบเพื่อฝึกฝนเป็นผู้ประเมินทางประสาทสัมผัส มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 14
คน จากผู้สมัครเริ่มต้น 28 คน หรือร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าผู้พิการทางสายตามีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพใน
การเป็นผู้ประเมินฯ เนื่องจากการทดสอบ ทั้ง 3 วิธีเป็นการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส ที่มีการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในกลุ่มของผู้วิจัยทดลอง หรือนักวิจัยในการจาแนกความแตกต่างและลาดับความแตกต่าง
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอื่นที่สาคัญของผู้ชิม ได้แก่ ความสนใจ สุขอนามัย ความซื่อสัตย์ ทัศ นคติ อารมณ์การ
มีส่วนร่วม รวมทั้งความสม่าเสมอ (ไพโรจน์ , 2545) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และ
การสังเกตของทีมผู้วิจัย
6.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาด้านการรับรส
ในการทดสอบครั้งสุดท้าย (Final Test) ทาการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพในการรับรสทางด้าน
ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy Score) ของผู้ ท ดสอบที่ พิ ก ารทางสายตา (Visually Impaired Panel; VI)
รายบุคคล จานวน 14 คน (รหัส VI 1 ถึง VI 14 ) หลังจากผ่านการฝึกฝน เปรียบเทียบกับผู้ทดสอบที่ผ่าน
หลักสูตรทดสอบรสชาติที่มีสายตาปกติ (Regular Eyesight Panel; RE) จานวน 8 คน (รหัส RE 1 ถึง RE 8)
โดยการทดสอบสารละลายรสหวาน เปรี้ยวและรสผสม ซึ่งรวมหวานและเปรี้ยว ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่าง
กัน 6-8 ความเข้มข้นต่อการทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความถูกต้องของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาใน
รสหวาน (Sweet VI) จานวน 14 คน พบว่าผู้ทดสอบฯ 10 คน มีค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนน
ที่ผู้ทดสอบให้อยู่ระหว่าง 0.00-0.49 หรือมีความถูกต้องในการรับรสหวาน อยู่ในระดับดี โดยอยู่ในระดับ
ยอมรับได้ จานวน 4 คน เมื่อเปรียบเทียบผลกับผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ (Sweet RE) จานวน 8 คน พบว่า
ผู้ทดสอบสายตาปกติมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบสูงกว่า 1.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่า
หรือไม่ยอมรับ จานวน 6 คน โดยมีผู้ทดสอบที่มีประสิทธิภาพยอมรับได้ 1 คน และระดับดี 1 คน (ดังภาพที่
4) จากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงว่า ผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา มีประสิทธิภาพทางด้านความถูกต้องของ
รสหวานและรสผสมมากกว่าผู้ทดสอบสายตาปกติ แต่ผู้ทดสอบสายตาปกติมีระดับความถูกต้องของรสเปรี้ยว
มากกว่าผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระดับความถูกต้องของผู้ทดสอบที่พิการทางสายตาและผู้ทดสอบที่มี
สายตาปกติ ที่มีต่อรสหวาน เปรี้ยวและรสชาติผสม (หวานและเปรี้ยว)
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.49 (ความถูกต้อง ระดับดี)
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบอยู่ระหว่าง 0.50 - 0.99 (ความถูกต้อง ระดับยอมรับได้)
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าจริงและคะแนนที่ผู้ทดสอบตั้งแต่ 1 ขึ้นไป (ความถูกต้องอยู่ในระดับไม่ยอมรับ หรือต้อง
แก้ไข)

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบรสหวานและเปรี้ยว ระหว่างผู้ทดสอบที่พิการทาง
สายตาและผู้ทดสอบที่สายตาปกติพบว่า ประสิทธิภาพของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทั้ง
ในด้านความถูกต้องของสารละลายรสหวาน และสารละลายผสมรสหวานและรสเปรีย้ ว (ภาพที่ 4) สาเหตุที่
นั้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความสามารถพิเศษทีท่ ดแทนการสูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ความจาที่ดีกว่า หรือ สมาธิทดี่ ีกว่า ซึ่งมีการศึกษาทางด้านสมอง โดยใช้เครื่องมือวัด เช่น MIR เพื่ออธิบาย
ความสามารถพิเศษของผู้พิการทางสายตา (Goldreich and Kanics, 2003, Sadato et al., 1996, 2002;
Melzer et al., 2001)
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้พิการทางสายตามีความสามารถพื้นฐานทางด้านการรับรู้รสชาติพื้นฐานในการเป็นผู้ประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 14 คน จากผู้สมัครเริ่มต้น 28 คน หรือ
ร้อยละ 50 ผู้ทดสอบที่พิการทางสายตามีประสิทธิภาพหรือความถูกต้องในการทดสอบรสหวาน และรสหวาน
ผสมกับเปรี้ยวได้ดีกว่าผู้ทดสอบที่มีสายตาปกติ จากผลการทดสอบและวัดประสิทธิภาพทางด้านความถูกต้อง
ในการรับรสชาติของผู้พิการทางสายตา จึงมีความเป็นไปได้อย่างสูงในการพัฒนาให้ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร
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1. บทคัดย่อ
งานนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูง อายุ/ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อยมีความท้าทายในการกระจายสินค้าสู่
ตลาด ไม่สามารถใช้แผนธุรกิจแบบสินค้านวัตกรรมอื่นได้ ปัจจุบันแม้มีผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีผู้สนใจ
ขอใช้สิทธิ์งานนวัตกรรมเหล่านั้น แต่กลับพบว่ายังไม่สามารถนาออกสู่ตลาดผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยได้
สาเร็จมากนัก งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ/ผู้
พิการไทยที่จะสามารถกระจายสินค้าสู่กลุ่มผู้ใช้ที่มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง ปัญหาหลักที่พ บในการบริหาร
จัดการนวัตกรรมประเภทนี้ คือการทาตลาดสาหรับผู้มีรายได้น้อย และการขยายขนาดการผลิตจากการผลิต
ปริมาณน้อยไปสู่การผลิตเพื่อตลาดขนาดใหญ่ จึงทาให้ยังมีตน้ ทุนสูงเนื่องจากงานนวัตกรรมยังไม่เป็นที่ยอมรับ
และแพร่หลายในตลาด โครงการวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจการบริจาค ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรและอื่นๆ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสาหรับการนานวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้มีรายได้น้อย เก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจประเภทองค์กร 5 ธุรกิจชั้น นาที่มีแนวโน้มทาโครงการใน
ประเทศไทย และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 168 คน เพื่อ ศึกษาและสรุปความต้องการและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจไปใช้กับสินค้าประเภทนี้ โดยใช้เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ (CU-Transfer Chair) เป็นโครงการนา
ร่อง ผลสรุปที่ได้จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าโครงการประเภทนี้ จะสาเร็จได้ควรอยู่ในรูปแบบของธุรกิจตัวกลาง
บริหารจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีรายได้น้อย ซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนอันได้แก่ ผู้คิดค้นเทคโนโลยี ผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ ธุรกิจองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาลที่ทาหน้าที่เป็นช่องทางแรกในการสร้างความตระหนักและกระจายสินค้า
ตัวกลางบริหารจัดการที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
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ผลิ ต /จั ด หาและส่ ง มอบผ่ า นโรงพยาบาลที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คีย งผู้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ โดยมี ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ ความ
น่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ รูปแบบธุรกิจนี้ จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อยให้ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ธุรกิจองค์กรได้รับภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ผู้ประกอบการ
ผู้ผลิต และเจ้าของเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนให้ นาสิ่งประดิษฐ์ออกสู่ตลาดเป็นงานนวัตกรรม ส่งผลให้
สังคมและเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและยั่งยืน
คำสำคัญ: สังคมผู้สูงอายุ; ผู้พิการ; รายได้น้อย; รูปแบบธุรกิจ; การกระจายนวัตกรรมสู่ตลาด;
Abstract
Innovation for Thai elderly/ disable person with low income has a challenge in the
distribution of product to the market and the business plan used for other innovation product
cannot be applied. Although there are many developers and those who are interested in
licensing for the innovation, however, it was found that it was rarely possible to distribute
products to the low-income market in Thailand. This research aims to study the business
model suitable for the innovation of products for Thai elderly/ disabled person that can be
truly distributed to the low income group. The main problem encountered in managing this
type of innovation is the marketing in low income group and to expand production from
small-scale production to large-scale production. It is also costly because innovation is not
yet widely accepted in the market. This research analyzed sample of donation business
model, Corporate Social Responsibility (CSR) and others in order to develop a business plan
for distributing innovation to the low-income market. Field data was collected by the
questionnaire and interview with 5 leading business groups that are likely to undertake
projects in Thailand and 168 consumers to study and summarize the needs and possibilities
for developing a business model for this type of product by using CU-Transfer Chair as a pilot
project. The results from the research indicated that the low income Thai elderly/ disabled
product development project can be successful if it is in the form of innovative intermediary
management business for the elderly/ disabled with low income. It consists of cooperation
from all sectors, including: technological innovator, Thai elderly/ disabled who have low
income and need help, business sector both public and private, hospital that acts as the first
channel to raise awareness and distribution, intermediary who manages to connect people
who need help with people who want to help in the form of corporate business that
produces/ procures and delivers through neighboring hospitals. The key factor is reliability
and trust. This business model will benefit the low income Thai elderly/ disabled. Business
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organizations will get a good corporate image in supporting the society. Entrepreneurs,
manufacturers, and technology owners are encouraged to distribute innovations to market as
an innovation that leads to strong and sustainable Thai society and economy.
Keywords: Elderly society; Disability; Low income; Business model;Distribution of innovation
to the market;
2. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
จากข้อมูลประชากรพบว่า หลายประเทศทั่วโลกกาลังจะก้าวเข้าสู่วิกฤติสังคมผู้สูงอายุ โดยมีบาง
ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด และ เกาหลีใต้ ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และ
อีกหลายๆประเทศที่กาลังจะตามมา จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุมานานแล้ว และกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ (องค์การสหประชาชาติแบ่ง
ระดับสังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society หรือ Aging
Society) คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ 2) ระดับสังคมผู้สู งอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 20% หรือ ประชากรอายุ 65 ปีเพิ่ม
เป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ และ 3) สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super - Aged
Society) สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ โดยทุกประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย ใช้นิยามและความหมายเดียวกัน) ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประชากรไทยเพิ่มช้าลงอย่างมาก
ในขณะที่ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วยอัตราที่เร่งเร็วขึ้น ในปี 2559 จานวนประชากรไทย 65.9 ล้านคน มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด คาดประมาณว่าใน
พ.ศ. 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าประชากรวัยเด็ก (อายุ
ต่ากว่า 15 ปี) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ”สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และในปี 2574 ประเทศไทยจะ
เข้าสู่ ”สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน (เส้น
ความยากจน คือ ตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเป็นมาตรฐานการครองชีพขั้นต่
ำที่เป็นจำนวนเงิน ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและสิ่งจาเป็นที่ไม่ใช่อาหารในขั้นพื้นฐานที่ทาให้สามารถ
ดารงชีพอยู่ได้) ในปี 2558 ผู้สูงอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนถึง 34.3% และบุตรเป็นแหล่งรายได้หลัก
ของผู้สูงอายุ ในปี 2550 แหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุตรลดลงอย่างมาก จากร้อยละ 52 เหลือร้อยละ 37
ในปี 2557 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าประเทศไทยกาลังจะต้องเผชิญกับปัญหาสังคมสูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ดู
เหมือนจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และจาเป็นต้องมองหาวิธีการรองรับกับปัญหาดังกล่าวอย่าง
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เร่งด่วน ปัจจุบันมีผู้คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุออกมามากมายเพื่อตอบสนองกับปัญหา
สังคมผู้สูงอายุ แต่กลับพบว่ายังไม่สามารถนาออกสู่ตลาดผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้สาเร็จเท่าที่ควร
กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มคนยากจน จัดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่กาลัง
พัฒนา มักใช้คาว่า “The Base of the Pyramid” หรือ “The Bottom of the Pyramid” หรือเรียกเป็นคา
ย่อว่า “BoP” การกาหนดให้กลุ่มคนระดับฐานของปิรามิดเป็นเป้าหมายทางการตลาด จะทาให้ธุรกิจมีขนาด
ตลาดเป้าหมายที่ใหญ่มาก การดาเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มฐาน
ล่างของปิรามิด แบ่งหลักๆออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้า
หรือบริการที่มีราคาถูกแต่มีประโยชน์ใช้สอยตามความจาเป็นที่จะนาไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2) การ
แสวงหาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่ามีความจาเป็นหรือการขาดแคลนในสิ่งใด แล้วจึงแสวงหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม มาตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3) การออกแบบหรือพัฒนา
รูปแบบของธุรกิจร่วมกันกับกลุ่มฐานล่างของปิรามิด เพื่อให้เกิดธุรกิจที่ ตรงกับความจาเป็นและความต้องการ
ร่วมกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2558)
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อช่วยผู้สูงอายุด้านการเคลื่อนไหว: การเคลื่อนที่ภายใน
อาคาร (Elder Mobility Product Prototyping and Development : Indoor mobility) ของ ผศ.ดร.ไปร
มา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ รศ. นวลน้อย บุญวงษ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยตัวอย่างที่เข้าข่ายโจทย์ มีความท้าทายในการ
กระจายสินค้านวัตกรรม โครงการวิจัยนี้ได้เลือกนาผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ มาศึกษาและนามาเป็น
ต้นแบบในการทดลองการวิจัยการดาเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่น่าจะเหมาะสมกับการนาผลงานนวัตกรรม
ออกสู่ตลาดผู้มีรายได้น้อยต่อไป โดยมีเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับนวัตกรรม
เพื่อสังคมผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทย ให้สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนธุรกิจนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ เพื่อนาสิ่งประดิษฐ์ออกสู่
ตลาดผู้ใช้รายได้น้อย ให้ได้รับการยอมรับเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ และประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริง
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4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบธุรกิจสาหรับนวัตกรรมเพื่อผู้มีรายได้น้อย
กรอบแนวคิดการวิจัยศึกษารูปแบบธุรกิจเพื่อนานวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้มีรายได้น้อย โดยมีตัวแปรต้น
คือ กลุ่มผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ลักษณะรูปแบบความร่วมมือหรือความช่วยเหลือของ
ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม จะส่งผลต่อตัวแปรตามทาให้
จ านวนการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ต้ น ทุ น การผลิ ต และการด าเนิ น งานลดลง และการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์รวมถึงการกระจายสินค้าสู่ผู้มีรายได้น้อย
5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
5.1) ทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาโครงการวิจัย และรูปแบบธุรกิจที่จะนามาเป็นกรณีศึกษา สาหรับ
งานนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อย
5.2) วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างรูปแบบธุรกิจเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ
ได้แก่
5.2.1) รูปแบบการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสู่ผู้ยากไร้ เช่น Kopernik
5.2.2) รูปแบบการเป็นตัวกลางในการขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในสังคม เช่น สถาบัน
ไทยพัฒน์
5.2.3) รูปแบบขอรับความช่วยเหลือหรือรับการบริจาค จากบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ เช่น Unicef
หน้าที่ 76

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

5.2.4) รูปแบบการซื้อขายเพื่อบริจาค เช่น TOMS
5.2.5) รูปแบบธุรกิจที่แบ่งรายได้หรืองบประมาณส่วนหนึ่งมาดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของ
องค์กรต่างๆในประเทศไทย
5.3) ทดสอบตลาด โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจประเภทองค์กร 5
ธุรกิจชั้นนาที่มีแนวโน้มจะทาโครงการเพื่อผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย และตัวแทนกลุ่มผู้บริโภค
168 คน เพื่อศึกษาและสรุปความต้องการและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบธุรกิจไปใช้กับสินค้า
ประเภทนี้
5.4) สรุปผลการศึกษาและเขียนแผนธุรกิจ
6. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
6.1) การวิเคราะห์กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ
กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่นามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5
ประเภทหลักๆ ได้แก่
1) รูปแบบการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสู่ผู้ยากไร้ เช่น Kopernik รูปแบบธุรกิจเพื่อผู้
ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกาไร ทาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมเทคโนโลยีสู่ชุมชนผู้ขาดแคลน โดยมี 3 ปัจจัย
หลักในกระบวนการ อันได้แก่ ผู้บริจาค ผู้ต้องการเทคโนโลยี และผู้ออกแบบจัดหาเทคโนโลยี ให้มา
พบกันเสมือนเป็นตลาดกลางของเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการเริ่มจาก ผู้ต้องการเทคโนโลยีหรือ
ชุมชนผู้ขาดแคลนแจ้งความต้องการด้านเทคโนโลยีเข้ามาในเว็บไซต์ จากนั้นฝ่ายเจ้าของเทคโนโลยี
เสนอแนวทางเข้ า มาเพื่ อ ตอบโจทย์ สุ ด ท้ า ยฝ่ า ยผู้ ต้ อ งการบริ จ าคสามารถเลื อ กบริ จ าคเงิ น ซื้ อ
เทคโนโลยีตามที่ตนต้องการจะส่งต่อ และ Kopernik เป็นผู้นาส่งเทคโนโลยีนั้นไปสู่แหล่งที่มีความ
ต้องการ รวมทั้งบั นทึกภาพกระบวนการจัดส่งและของที่ไปถึงมือผู้ขาดแคลนยืนยันให้ในเว็บไซต์
รวมทั้งเก็บข้อมูลตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้ เพื่อใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น โดยนามาตรวจสอบผลการดาเนินงานว่า ได้เข้าถึงปัญหาในจุดไหน
มีคุณภาพอยู่ในระดับใด
2) รูปแบบการเป็นตัวกลางในการขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในสังคม เช่น สถาบัน
ไทยพัฒน์ ที่มีแนวทางการดาเนินงาน ในลักษณะของการทางานร่วมกันจากหลายๆฝ่ายในสังคม ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งที่เป็นการริเริ่มโครงการให้หน่วยงานอื่นได้เข้ามีส่วนร่วม หรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในโครงการของหน่วยงานอื่นที่ ดาเนินการอยู่แล้ว โดยให้การสนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลความสาเร็จในแต่ละโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม โดยหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับสถาบันไทยพัฒน์ สามารถเลื อกวิธีการเข้ามีส่วน
ร่วม ตามความประสงค์และความพร้อมของหน่วยงาน ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ร่วมแรง 2) ร่วมทรัพย์
และ 3) ร่วมสื่อ
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3) รูปแบบขอรับความช่วยเหลือหรือรับการบริจาค จากบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ
เช่น Unicef องค์การยูนิเซฟทางานร่วมกับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเยาวชน
ชุมชนท้องถิ่น และเด็กๆ เพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยรับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆที่มีความห่วงใยเด็กและต้องการช่วยสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเด็กๆเหล่านั้น
4) รูปแบบการซื้อขายเพื่อบริจาค เช่น TOMS บริษัทขายแว่นและรองเท้าของสหรัฐอเมริกา
ที่ทุกๆการขายสินค้าของ TOMS 1 ชิ้น จะบริจาคสินค้าอีก 1 ชิ้นให้แก่สังคม เช่น เด็กยากจนที่
ลาบาก (One-for-One Model) หรือสาหรับการซื้อแว่นตา TOMS จะจ่ายเงินเพื่อช่วยป้องกันหรือ
รักษาสายตาของคนที่อยู่ในประเทศที่ กาลังพัฒนา และเมื่อซื้อกาแฟ TOMS จะนาน้าดื่มไปบริจาค
ให้กับเด็กที่ขาดแคลนและผู้ที่ยากไร้ ผ่านพันธมิตรต่างๆกว่า 100 องค์กรทั่วโลก
5) รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ แ บ่ ง รายได้ ห รื อ งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง มาด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่ง
ดาเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ ก ร อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง องค์ ก รเหล่ า นี้ จ ะร่ ว มมื อ และให้
ความสาคัญกับการทากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆที่ตอกย้า
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กร ยกตัวอย่างเช่น โครงการสิงห์อาสา ของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด โครงการทรูปลูกปัญญา ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ของบริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เป็นต้น
โครงการวิจัยนี้ทดสอบแนวคิดกรณีศึกษาว่า รูปแบบธุรกิจใดมีความเป็นไปได้และควรนามาปรับใช้
สาหรับการนานวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้มีรายได้น้อยของไทย โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มธุรกิจ
ประเภทองค์กร 5 ธุรกิจชั้นนาในประเทศไทย และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 168 คน ถึงรูปแบบธุรกิจกรณีศึกษาทั้ง
5 รูปแบบ หาความต้องการ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย กลุ่มธุรกิจประเภทองค์กรและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปพบว่าสาหรับโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ /ผู้พิการที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย ควรนารูปแบบธุรกิจเหล่านี้มาปรับใช้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้
 กลุ่มธุรกิจประเภทองค์กร โดยเฉพาะบริษัทชั้น นาของประเทศไทย มีความยินดีที่จะให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการบริ จ าค หรื อ ให้ ง บประมาณสนั บ สนุ น กั บ โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
โดยเฉพาะสั งคมผู้ สู งอายุ รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่ม ธุรกิจประเภทองค์กร ควรนา 3
รูปแบบธุรกิจคือ 1) การเป็นตัวกลางในการขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในสังคม 2) รูปแบบ
ขอรับความช่วยเหลือหรือรับการบริจาค จากบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ 3) รูปแบบธุรกิจ
ที่ แ บ่ ง รายได้ ห รื อ งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง มาด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility) มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดตั้งตัวกลางในการบริหารจัดการเชื่อมโยงผู้สูงอายุ/ผู้
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พิการไทยที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือ กับธุรกิจองค์กรที่มีความประสงค์ที่จะให้
การสนับสนุน บริจาค หรือให้ความช่วยเหลือ ผ่านรูปแบบการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
องค์กร และมี โรงพยาบาลเข้ามามีบทบาทเป็นช่องทางแรกในการสร้างความตระหนักและ
กระจายสินค้า
ตำรำงที่ 1 สรุปข้อมูลกำรวิจัย่ควำมสำคัญและปัจจัยที่มีผลตอกำรให้ควำมชวยเหลือ โครงการนวัตกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทีม่ ีรายได้น้อยในประเทศไทยของกลุมธุรกิจประเภทองค์กร

*หมายเหตุ: 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

 กลุ่ ม ผู้ บ ริโ ภคทั่ วไป สนใจที่ จ ะให้บ ริจ าคในรูป แบบของการสมทบทุน กั บ ตั ว กลางที่มีความ
น่าเชื่อถือ และหากเป็นไปได้เมื่อทาการบริจาคแล้วสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้จะพิจารณา
เป็นพิเศษ ซึ่งรูปแบบธุรกิจกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปนี้ ได้แก่ 1) รูปแบบการ
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสู่ผู้ยากไร้ 2) รูปแบบขอรับความช่วยเหลือหรือรับการบริจาค จาก
บุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยควรนารูปแบบธุรกิจทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้ โดยการให้
ผู้บริโภคสามารถทาการบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางตัวกลาง และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในการ
รับเงินสมทบทุนบริจาค และส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ภาพที่ 2 สรุปข้อมูลกำรวิจัย่เงื่อนไขและลักษณะกำรให้ควำมชวยเหลือ
โครงการนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการทีม่ ีรายได้น้อยในประเทศไทยของกลุมผู้บริโภคทั่วไป
 จากผลการศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีแนวโน้มประสบความสาเร็จจากการขอความช่วยเหลือ
จากกลุ่มผู้บริโภคมากกว่าในประเทศไทย เช่น รูปแบบธุรกิจของ Kopernik, Unicef และ TOMS
หน้าที่ 79

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

สาหรับประเทศไทยการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มองค์กรธุรกิจชั้น นาที่ร่วมกัน
พัฒนาและร่วมมือกันช่วยเหลือในระยะยาว ในช่วงเริ่มต้นของการดาเนินธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้
พิการไทยที่ มี รายได้น้อย การจัดการนวัตกรรมประเภทนี้ในประเทศไทยจึงควรเลือกกลุ่มผู้
ช่วยเหลือที่เป็นกลุ่มธุรกิจองค์กรเป็นกลุ่มตลาดหลักก่อนที่จะพัฒนาไปสู่กลุ่มผู้บ ริโภคซึ่งนับเป็น
กลุ่มตลาดรองในช่วงเวลาต่อไป
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ด้วยการบริหารจัดการงานนวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อยมีความท้าทายและ
มีลักษณะเฉพาะ ผลการวิจัยระบุว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ /ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อย จะ
สามารถกระจายสู่ตลาดได้ สาเร็จควรได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ได้แก่ ผู้คิดค้นเทคโนโลยี ผู้ผลิต
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาล สถานบริการ และ
ตัวกลางบริหารจัดการที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบธุรกิจองค์กร ผลิตหรือจัดหาและส่งมอบผ่านโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงผู้รับความช่วยเหลือ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เหมาะสมคือ การจัดตั้งตัวกลางขึ้นเพื่อบริหารจัดการเชื่อมโยงผู้สูงอายุ/ผู้
พิการไทยที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือ กับธุรกิจองค์กรที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน
บริจาค หรือให้ความช่วยเหลือและต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในด้านการรับผิดชอบและช่วยเหลือ
สังคม ผ่านรูปแบบการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และมีโรงพยาบาลเข้ามามีบทบาทในแง่ของการ
เป็นช่องทางแรกในการสร้างความตระหนักและกระจายสินค้า

ภำพที่ 3 สรุปรูปแบบธุรกิจตัวกลางบริหารจัดการนวัตกรรมสู่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีรายได้น้อย
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รูปแบบธุรกิจดังกล่าวจะสามารถช่วยผู้สูงอายุ/ผู้พิการไทยที่มีรายได้น้อยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม ธุรกิจองค์กรได้รับภาพลักษณ์ที่ดีในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และ
เจ้าของเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนให้ นาสิ่งประดิษฐ์ออกสู่ตลาดเป็นงานนวัตกรรม และมีรายได้จากการ
ผลิต/จาหน่ายสินค้า ส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยความส าเร็จในการท าธุร กิจนวั ตกรรมเพื่ อผู้สูงอายุ/ผู้ พิการรายได้น้ อ ยต้ อ ง
ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้แก่ ตัวกลางบริหารจัดการ ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้คิดค้นและผู้ผลิตเทคโนโลยี/นวัตกรรม ธุรกิจองค์กรที่มีความ
ประสงค์/โครงการจะช่วยเหลือ โรงพยาบาล/สถานบริการด้านผู้สูงอายุหรือผู้พิการ โดยมีลักษณะความ
ร่วมมือหรือความช่วยเหลือของผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการแบบพึ่งพาอาศัยให้ประโยชน์ต่อ
กัน ทั้งในรูปแบบของทุนทรัพย์ เทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ
ช่องทางการกระจายสินค้า คุณค่าและความสาคัญ ผลตอบรับเพื่อนามาซึ่งการพัฒนาต่อไป สุดท้ายแล้ว
รูปแบบธุรกิจประเภทตัวกลางบริหารจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีรายได้น้อย จะส่งผลต่อ
จานวนการผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้น ทาให้มีต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจานวน
ผู้ได้รับผลประโยชน์และการกระจายสินค้าสู่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีพันธมิตรที่น่าเชื่อถืออย่างโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลหรือสถานบริการด้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและกระจาย
สินค้าสู่ตลาดเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือ และกลุ่มผู้รับความช่วยเหลือ
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1. บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัยใน
การออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ” มาใช้ออกแบบศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ
เอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถจาแนกการดาเนินงานได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวิจัย และ
ขั้นตอนการออกแบบ สาหรับขั้นตอนการวิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุที่พานักอยู่ในศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของรัฐ จานวน 106 คน จาแนกตาม 4 ช่วงอายุ ได้แก่ 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70-74
ปี และ 75 ปี ขึ้นไป ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัย จานวน 3 ประเภท
ได้ แ ก่ 1) แบบสั ม ภาษณ์ ด้ า นพฤติ ก รรม ความต้ อ งการในการใช้ พื้ น ที่ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบอาคาร 2)
แบบทดสอบการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร และ 3) แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่และ
อุปกรณ์ประกอบอาคาร โดยทาการเก็บข้อมูลการใช้งานพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารและอุปกรณ์ประกอบ
อาคารของผู้สูงอายุ อาทิ ราวจับ สุขภัณฑ์ ก็อกน้า สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลูกบิดประตู มือจับและกลอนประตู
บันไดและทางลาด ซึ่งผลการศึกษาถูกนามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อกาหนดเกณฑ์และแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ประกอบอาคารของศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยสามารถสรุปได้ว่าหลักการ
ออกแบบเพื่อคนทุกวัยสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินและกาหนดเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อม
สาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: การออกแบบเพื่อคนทุกวัย, สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัย, ผู้สูงอายุ
Abstract
This article principally provides an implementation of the research so-called “An
Application of Universal Design Principle in the Integrated Living Environment for the Elderly”.
หน้าที่ 83

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

It aims to stipulate applied research on a design of the specialized facility for the private
elderly public housing in Phitsanulok, Thailand. The study divides into two main parts; research
and design procedure. At a research stage, the exploration was conducted in the government
center for the development of social welfare for the elderly. It collected data from one
hundred and six elderly with four age ranges: 60-64 years, 65-69 years, 70-74 years, and 75 or
older. The study used three types of tests with reference to the universal design principle:
behavioral interviews and the need for space and equipment, tests on the use of building
space and equipment, and records of occupancy behavior. The tests on the use of interior
and exterior space and equipment included ten apparatuses: hand rails, bathroom devices,
electric switches, electric plugs, doorknobs, handles and bolts, stairs, ramps, indoor and
outdoor floors and pavements. On an implementation stage, the result of this examination
brought to establish the criteria and design of the specialized facility of the integrated living
environment for the private elderly public housing. The study confirms that the principle of
universal design can be applied to design and assess the suitability of the integrated living
environment for the elderly.
Keywords: Universal design; Integrated living environment; Elderly
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรของผู้สูงอายุในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายใน ปี พ.ศ. 2568 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยและ
บริการขั้นพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุ แต่โดยภาพรวมคุณภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยและบริการ
ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุยังอยู่ ในระดับต่า สาเหตุเนื่องมาจากการขาดทัศนคติและความรู้ความเข้าใจอย่าง
เหมาะสม ถึงแม้ว่าในต่างประเทศจะมีการศึกษาวิจัยด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุกันอย่างแพร่หลาย แต่สาหรับประเทศไทยการศึกษาประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในวงจากัดโดยเฉพาะการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ มุ่งเน้น
ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย แบบเดี่ยวหรือการศึกษารายละเอียดการออกแบบสภาพแวดล้อม
เฉพาะพื้นทีเ่ ท่านั้น มีเพียงการศึกษาเรื่อง “คู่มือการจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นมิตรสาหรับผู้สูงอายุ” และ
“การศึกษามาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ” ของไตรรัตน์ จารุทัศน์และ
คณะ (2556, 2548) เท่านั้นที่สามารถนามาอ้างอิงเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการกาหนดแนวทางการออกแบบ
ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุได้ อีกทั้งผลการศึกษาและมาตรฐานการออกแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ จาก
ต่างประเทศไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่พักอาศัยแบบรวมสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้
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ทั้งหมด เนื่องจากความแตกต่างทางสรีระร่างกาย พฤติกรรมและลักษณะการอยู่อาศัย ซึ่งแนวโน้มการพึ่งพา
ตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมีมากขึ้นตามลาดับ พฤติกรรมในการใช้พื้นที่รวมถึงความต้องการที่อยู่
อาศัยเปลี่ยนจากที่พักอาศัยเดี่ยวเป็นที่พักอาศัยรวม เช่น ห้องชุด อาคารชุด หรือ สถานดูแลผู้สูงอายุและสถาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุมากขึ้น (Rednier, 2002) ซึ่งหากไม่มีการศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบ ที่พัก
อาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุที่เหมาะสมแล้ว การที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเองในสภาพแวดล้อมที่ ไม่
เหมาะสมย่อมเป็นปัจจัยสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและนาไปสู่ภาวะทุพพลภาพในที่สุด (Frochen,
S. and Pynoos, J, 2017)
จากข้อจากัดข้างต้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัย
แบบรวมของผู้ สู งอายุ โดยการน าหลั กการออกแบบเพื่อคนทุก วัยมาประยุก ต์ใช้เ พื่อ ประเมิ นและก าหนด
แนวทางในการออกแบบที่พักอาศัยว่าควรมีมาตรฐานขั้นต่าหรือข้อกาหนดในการออกแบบอย่างไร โดยเน้น
ศึกษาการใช้งานพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของผู้สูงอายุเป็นสาคัญ เพื่อนา
ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาก าหนดแนวทางการออกแบบและน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุต่อไป
3. วัตถุประสงค์
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ
2. เพื่อประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัยในการกาหนดแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม
สาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ
3. เพื่อประยุกต์แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุมาใช้ในการ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ประกอบอาคารสาหรับศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ
4. นิยามศัพท์
1. การออกแบบเพื่อคนทุกวัย หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมสรรสร้างเพื่อให้สามารถรองรับและ
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของคนทุกวัยได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะบุคคลที่มี
ความสามารถในการใช้งานที่แตกต่างจากบุคคลปกติทั่วไปด้วยข้อจากัดทางร่างกาย
2. สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัย หมายถึง สภาพแวดล้อมสรรสร้างที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยของมนุษย์
3. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
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5. กรอบแนวคิด
การศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดสามารถจาแนกได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวิจัยและ
ขั้นตอนการออกแบบ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัยมาใช้เพื่อกาหนดแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ และนาแนวทางดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติการเพื่อ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ประกอบอาคารสาหรับศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยในการศึกษาได้กาหนด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพ ข้อจากัดทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
2. สภาพการอยู่อาศัยและประเภทที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย
3. การจัดการที่พักอาศัยและการจัดการโครงการที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
4. หลักการออกแบบทีพ่ ักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
5. การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
6. ข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศ
7. กรณีศกึ ษาการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับทีพ่ กั อาศัยของผู้สูงอายุในต่างประเทศ
8. เกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
9. แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัย
โดยได้นาประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดแนวทางและขั้นตอนในการศึกษาซึ่งจาแนก
ได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2. การสารวจสภาพทางกายภาพที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก
4. การทดสอบการใช้งานพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและการสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการกาหนดแนวทางการออกแบบ
6. การประเมินแนวทางการออกแบบและการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบ
ซึ่งในการศึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาโดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของรัฐ เนื่องจากมีความหลากหลายของที่พักอาศัยหลายประเภท อาทิ เรือนพักอาศัย
แบบเดี่ยว เรือนพักแบบอาศัยรวม เป็นต้น ในการศึกษาได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุ อ้างอิงระบบ
การจาแนกประเภทของผู้สูงอายุตามข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยแบ่งโครงสร้างอายุออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ ช่วงอายุ 60-64 ปี ช่วงอายุ 65-69 ปี ช่วงอายุ 69-74 ปี และช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป ทาการเก็บข้อมูลจาก
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของรัฐที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ใน
การศึกษาจานวนทั้งสิ้น 106 คน โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาได้ตามแผนภูมิที่ 1
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Input
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพ ข้อจากัด
ทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ สภาพการ
อยู่ อ าศั ย และประเภทที่ พั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศไทย
การจัดการที่พักอาศัยและการจัดการโครงการ ที่
พักอาศัยของผู้สูงอายุ
หลักการออกแบบที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
การจั ดสภาพแวดล้อมและสิ่ง อานวยความสะดวก
สาหรับผู้สูงอายุ
ข้ อ มู ล การวั ด ขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายของผู้ สู ง อายุ
ชาวไทยและต่างประเทศ
กรณีศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับ ที่
พักอาศัยของผู้สูงอายุในต่างประเทศ
เกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัย

Process
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกาหนดแนวทาง
และขั้นตอนในการศึกษา

+

การสารวจสภาพทางกายภาพที่พักอาศั ยแบบรวม
ของผู้สูงอายุ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การทดสอบการใช้งานพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบอาคาร
และการสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน

+

การวิเคราะห์ข้อมูลและการกาหนด
แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับ
พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการวิจัย

ที่

Output
การประเมินความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับ ที่
พักอาศัยของผู้สูงอายุ

การออกแบบพื้น ที่ ใ ช้ ส อยและอุป กรณ์ ประกอบ
อาคารสาหรับศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการออกแบบ

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล
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6. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้มุ่งเน้นการสารวจพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ การสารวจ
ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ขนาดและตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสรีระ
ของผู้สูงอายุ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้สูงอายุเพื่อประเมินว่าสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยมีความ
เหมาะสมเพียงใด ผลที่ได้จากการสารวจจะนามาสอบทานกับมาตรฐานการออกแบบและแนวทาง
การ
ออกแบบสาหรับคนทุกวัยร่วมกับการวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาชุดทดสอบเพื่อทา
การ
ทดสอบ การใช้งานพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและการสั งเกตพฤติกรรมการใช้ งานกั บ ผู้สูง อายุ ที่ เ ป็ น
อาสาสมัคร เพื่อให้ท ราบถึงปัจจัยที่ มี ผ ลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับ ที่พักอาศัย แบบรวมของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาได้ ดังนี้
6.1 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมจะทาการวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ อาทิ ข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ สภาพการอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ รูปแบบที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ
มาตรฐานในการออกแบบที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุและหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัย เป็นต้น
6.2 ขั้นตอนที่ 2 การสารวจสภาพทางกายภาพที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ
การสารวจทางกายภาพที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ โดยทาการสารวจขนาดพื้นที่ใช้สอยและ
ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ เพื่อนาผลจากการสารวจมาสอบทานกับมาตรฐานการออกแบบ
6.3 ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสั ม ภาษณ์ผู้ สู งอายุที่ เป็ น อาสาสมัค รประกอบด้ว ยแบบสัมภาษณ์ ที่มีทั้ง ค าถามปลายปิดและ
ปลายเปิด โดยแบบสัมภาษณ์จะทาหน้าที่คัดกรองเพื่อประเมินสภาพทางพฤติกรรม กิจวัตรประจาวัน ลักษณะ
การอยู่ อ าศั ย ความต้ อ งการในการใช้ พื้ น ที่ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบอาคาร เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ใช้ ส ร้ า ง
แบบทดสอบด้านพฤติกรรมและความต้องการในการใช้พื้นที่ใช้งาน รวมทั้ง ขนาดของอุปกรณ์ประกอบอาคาร
และระยะการติดตั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัครทาการทดสอบ
6.4 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบการใช้งานพื้นที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและการสังเกตพฤติกรรมการใช้
งาน
ในขั้นตอนนี้ผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัครจะทาการทดสอบการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมของระยะและขนาดของพื้นที่ใช้งาน ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ตอบสนองเชิงพฤติกรรมและกิจวัตรประจาวัน ของผู้สูงอายุ โดยจะ
ดาเนินการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของผู้สูงอายุประกอบการทดสอบ
6.5 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการกาหนดแนวทางการออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยการสอบทานกับมาตรฐานการออกแบบต่างๆ รวมทั้งสอบ
ทานกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปผลและกาหนดแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวม
ของผู้สูงอายุ
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6.6 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินแนวทางการออกแบบและการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบ
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบโดยจะทาการประเมินความเหมาะสมแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ ที่กาหนดขึ้นและประยุกต์ใช้แนวดังกล่าวมาใช้ใน
การออกแบบพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ประกอบอาคารสาหรับศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ
โดยในการศึกษาสามารถจาแนกเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรม กิจวัตรประจาวันและความต้องการในการใช้พื้นที่และอุปกรณ์
ประกอบอาคาร
2. แบบทดสอบการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
โดยแต่ละเครื่องมือมีวัตถุประสงค์และรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรม กิจวัตรประจาวันและความต้องการในการใช้พื้นที่และอุปกรณ์
ประกอบอาคาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้คัดกรองและประเมินพฤติกรรมและกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ โดยจาแนก
โครงสร้าง เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามกลุ่มอายุและสุขภาพ
(2) กิจกรรมประจาวัน การออกกาลังกาย
(3) พฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้งานพื้นที่และการใช้งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านสภาพแวดล้อมของที่อยูอ่ าศัย ได้แก่
(1) สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย
(2) ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกในที่พักอาศัย
(3) ความต้องการในการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
2. แบบทดสอบการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความเหมาะสมของระยะและขนาดของพื้นที่ใช้งาน ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ
รวมทั้งระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ผู้สูงอายุใช้งานในชีวิตประจาวัน แบบทดสอบสร้างขึ้นตาม
มาตรฐานการออกแบบและหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1: แบบทดสอบการใช้งานพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร ประกอบด้วย
(1) ห้องนอน
(2) พื้นที่พักผ่อน
(3) ห้องน้า
(4) ทางเดิน ทางลาด บันไดภายในอาคารและวัสดุปูพื้น
(5) ทางเดิน ทางลาด บันไดภายนอกอาคารและวัสดุปูพื้น
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ส่วนที่ 2: แบบทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร ประกอบด้วย
(1) ราวจับ ทั้งราวจับทั่วไปและราวจับในห้องน้า โดยพิจารณาจาก ขนาด ระดับการติดตั้งและ
วัสดุของราวจับ
(2) ก๊อกน้า
(3) สวิทช์ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากรูปแบบและระดับการติดตั้ง
(4) ปลั๊กไฟฟ้า โดยพิจารณาจากรูปแบบและระดับการติดตั้ง
(5) ประตูและหน้าต่าง
(6) ลูกบิดประตู มือจับและกลอนประตู
(7) โถสุขภัณฑ์ โดยพิจารณาจากขนาดและการติดตั้ง
ซึ่งอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ใช้ในการทดสอบจะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อกาหนดในการออกแบบและ
เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งมีการจัดจาหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก พฤติกรรมการใช้งานพื้ นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคารของผู้สูงอายุ โดย
ทาการบันทึกควบคู่ไปกับการทดสอบการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคารของผู้สูงอายุ
7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุเพียงกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในภารกิจวัตรประจาวันได้
ตามปกติซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้สูงอายุที่ มีภาวะทุพพลภาพ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสรุปได้ว่า การออกแบบ
สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุควรอ้างอิงมาตรฐานตามข้อกาหนดในคู่มือการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร
สาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 เนื่องจากการเปรียบเทียบมาตรฐานขั้นต่าในการ จัด
สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการทดสอบการใช้งาน
พื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคารของผู้สูงอายุ พบว่า เกณฑ์หรือมาตรฐานบางประการไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
เนื่องจากความแตกต่างกันด้านขนาดสรีระร่างกาย ดังนั้นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยจึงควรอ้างอิงข้อมูลขนาดสัดส่วนสรีระร่างกายของผู้สูงอายุชาวไทยเป็นหลัก อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่พัก
อาศัยที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศทาให้พฤติกรรมและความคุ้นเคยในการใช้งานพื้นที่
และอุปกรณ์ประกอบอาคารแตกต่างกัน อุปกรณ์ประกอบอาคารบางชนิดถึงแม้ว่าจะมีความเหมาะสมในการใช้
งานในแง่ของหลักการและมาตรฐานการออกแบบแต่ผู้สูงอายุชาวไทยไม่คุ้นเคยจึงทาให้ใช้งานได้ไม่สะดวก
สาหรับรูปแบบที่พักอาศัยแบบรวมที่เหมาะสมควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากมีการซ้อนชั้นจะต้องมี
การจัดระบบสัญจรทางกลในแนวดิ่งหรือทางลาดที่มีขนาด ระยะและความลาดชันตามมาตรฐานในอัตราส่วน
ไม่เกิน 1:12 เพื่อรองรับการใช้รถเข็นของผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดทางสภาพร่างกายและการเคลื่อนไหว นอกจากนี้
อาคารที่พักอาศัยควรแยกเป็นหลังๆ โดยจัดให้ผู้สูงอายุ พักอาศัยร่วมกันเป็นห้อง ห้องละไม่เกิน 2 คน ในกรณี
ที่เป็นห้องรวมควรจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัยไม่เกินห้องละ 4 คน จากการสารวจความต้องการในการใช้พื้นที่ของ
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ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นที่ สาหรับพื้นที่นอนประมาณ 12 ตรม. ต่อคน และพื้นที่พักผ่อน
ประมาณ 1.44 ตรม. ต่อคน รวมทั้งห้องน้าที่เข้าถึงได้สะดวกและมีที่ว่างภายในปราศจากสิ่งกีดขวางไม่น้อย
กว่า 1.50x 1.50 เมตร ซึ่งผลการทดสอบการใช้งานพื้นที่ ใช้สอยภายนอกและภายในอาคารของผู้สูงอายุ
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. พื้นที่ภายนอกอาคาร
การศึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของพื้นที่ภายนอกอาคารโดยให้ผู้สูงอายุทาการทดสอบ
ความสูงของลูกตั้งบันได ความกว้างของลูกนอนบันได ความกว้างและความลาดชันของทางลาด ขนาดความ
กว้างของทางเดินเท้ารวมทั้งพื้นผิวทางเดินต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้
1.1 ทางเดินเท้า
ลักษณะทางเดินเท้าที่เหมาะสมควรจะเป็นทางเดินเท้าที่เรียบมีวัสดุพื้นผิวที่ไม่ลื่น เช่น พื้นผิวกรวด
ล้าง ทรายล้าง กระเบื้องเซรามิคที่มีค่ากันลื่น (Slip Resistance) ตั้งแต่ R 10 ขึ้นไป และมีความกว้างไม่น้อย
กว่ า 50 เซนติ เ มตร ทางเดิ น ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ใช้ ร ถเข็น หรือ เครื่อ งช่ ว ยเดิ น ควรมีค วามกว้ า งไม่ น้ อ ย 90
เซนติเมตร หากมีท่อระบายน้าหรือรางระบายน้าบนพื้นต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู
ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตรโดยแนวร่องจะต้องขวาง
กับแนวของทางเดินเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ภาพที่ 1 แสดงขนาดขั้นต่าที่เหมาะสมของทางเดินเท้า
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

1.2 บันได
จากผลการศึกษาขนาดความกว้างของบันไดที่เหมาะสมควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
และควรมีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 200 เซนติเมตร มีราวจับที่มีความสูง 2 ระดับ โดยระดับแรกควรมี
ความสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ระดับที่สองควรมีความสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า
80
เซนติเมตรติดตั้งทั้ง 2 ด้าน พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น รวมทั้งลูกตั้งของบันไดไม่ควรเป็นช่องโล่งเพื่อ
ป้องกันการสะดุด ซึ่งรายละเอียดของลูกตั้งและลูกนอนบันไดสามารถสรุปได้ ดังนี้
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1.2.1 ความสูงของลูกตั้งบันได
จากการศึกษาพบว่า ความสูงของลูกตั้งบันไดที่มีความเหมาะสมกับระยะก้าวของผู้สูงอายุ อยู่ที่ระดับ
ความสูง 130 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าระดับความสูงของลูกตั้งบันไดที่ระบุในมาตรฐานการออกแบบที่กาหนดให้
ความสูงลูกตั้งบันไดไม่เกิน 150 มิลลิเมตร เนื่องจากพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุที่จะก้าวเท้าสั้น โดยเท้า
ทั้งสองข้างจะกางออกจากกัน ในขณะก้าวเดินฝ่าเท้าจะระไปกับพื้นและยกขาได้น้อยจึงทาให้ผู้สูงอายุเลือก
ระดับความสูงของลูกตั้งบันไดต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด
1.2.2 ความกว้างของลูกนอนบันได
จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเดินขึ้นบันไดของผู้สูงอายุจะใช้เท้าหลักข้างที่ถนัดเดินนาและ
ตามด้วยเท้าอีกข้างเพื่อกระจายน้าหนัก โดยมีลักษณะการเดินแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นระยะลูกนอนบันไดจึงต้อง
มีความกว้างมากกว่าปกติเพื่อเพิ่มพื้นที่พักเท้าและกระจายน้าหนักเพื่อกาหนดจังหวะการเดินก้าวต่อไป โดย
ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 51 เซนติเมตรเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยเดิน ในกรณี ที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 แสดงขนาดลูกตั้ง ลูกนอนบันไดที่เหมาะสม
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

1.3 ทางลาด
ในการทดสอบความลาดชันของทางลาด ได้ให้ผู้สูงอายุทาการทดสอบโดยการเดินขึ้น - ลง และใช้
รถเข็น พบว่า ในกรณีที่เดินขึ้น-ลง ผู้สูงอายุได้เลือกความลาดชันที่อัตราส่วน 1: 8 มากที่สุด ในกรณีที่ใช้รถเข็น
ผู้สูงอายุได้เลือกความลาดชันที่อัตราส่วน 1: 12 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนความลาดชันของทางลาดตาม
มาตรฐานการออกแบบ ซึ่งลักษณะทางลาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุสรุปได้ ดังนี้
 พื้นผิวของทางลาดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่นและพื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นที่กับทางลาดต้องเรียบ
เสมอกัน
 ความกว้างสุทธิของทางลาดไม่ควรน้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของ ทุก
ช่วงรวมกันตั้งแต่ 600 เซนติเมตรขึ้นไปต้องมีชานพักที่มีขนาดความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 150
เซนติเมตรคั่นระหว่างทางลาดแต่ละช่วง
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 มีพื้นทีด่ ้านหน้าทางลาดเป็นที่ว่างมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
 ราวจับของทางลาด ควรเป็นราวจับที่มีความสูง 2 ระดับ โดยระดับแรกควรมีความสูงจากระดับพื้น
ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ระดับที่สองควรมีความสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรติดตั้ง
ทั้ง 2 ด้านของทางลาด ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาด ไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของทางลาดที่เหมาะสม
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

1.4 วัสดุพื้นผิว
ในการศึกษาพื้นผิวที่ทาการทดสอบแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งาน โดยให้ผู้สูงอายุทาการ
เดินทดสอบบนพื้นผิว 4 ชนิด ได้แก่ พื้นทรายล้าง พื้นกระเบื้องเซรามิค ชนิดไม่ลื่น พื้นกรวดล้างและพื้น
คอนกรี ต ส าเร็จ รูป ซึ่ ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ เ ลือ กพื้ น ผิว ทรายล้ า งและพื้ นกระเบื้ อ งเซรามิค ชนิดไม่ลื่น
เนื่องจากเป็นพื้นผิวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินและให้ความรู้สึกสบายในเวลาเดิน สาหรับพื้นที่
ที่
เหมาะสมในการงาน ได้แก่ พื้นที่ชานหรือระเบียง พื้นที่ลานกิจกรรมและพื้นที่ออกกาลังกาย สาหรับ พื้นที่
ทางเดินเท้าภายนอกอาคาร ผู้สูงอายุเลือกพื้นกรวดล้าง เนื่องจากมีผิวสัมผัสที่หยาบและไม่ลื่น ทาให้รู้สึก
ปลอดภัยเวลาเดิน สาหรับพื้นถนนผู้สูงอายุเลือกพื้นคอนกรีตสาเร็จรูป ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การออกแบบที่กาหนดให้พื้นผิวทางเดินสาหรับผู้สูงอายุจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
2. พื้นที่ภายในอาคาร
จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันประมาณร้อยละ 80 อยู่ภายในอาคารพัก
อาศัย โดยใช้เวลาอยู่ในพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางมากที่สุด รองลงมาคือห้องนอน กิจกรรมประจาวันที่ผู้สูงอายุ
นิยมทามากที่สุดคือ การทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ และพักผ่อน โดยผู้สูงอายุต้องการให้จัดพื้นที่พักผ่อน
ส่วนกลาง พื้นที่นันทนาการและพื้นที่รับประทานอาหารแยกจากห้องพัก มีห้องน้าในพื้นที่ส่วนกลางอย่างน้อย
1 ห้องและสามารถเข้าถึงจากพื้นที่ส่วนกลางในระยะไม่เกิน 12 เมตร โดยผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นที่ใช้สอย
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เฉลี่ยประมาณ 1.44 ตารางเมตรต่อคน พื้นที่ใช้สอยภายในจะต้องไม่เป็นพื้นต่างระดับหรือมีธรณีประตู หากมี
พื้ น ต่ า งระดั บ จะต้ อ งจั ด เตรี ย มบั น ไดหรื อ ทางลาดที่ มี ร ะยะและขนาดที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ พฤติ ก รรม
การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตั้งราวจับที่มีความมั่นคงไว้ทั้งสองด้าน สาหรับวัสดุปูพื้นภายในอาคาร
ที่มีความเหมาะสมแก่ พื้นไม้ พื้นลามิเนท พื้นกระเบื้องยางและพื้นกระเบื้องเซรามิคชนิดไม่ลื่น ซึ่งการกาหนด
พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ภายในอาคาร สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 พื้นทีน่ อน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ภายในห้องนอนมากที่สุด ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยภายในบริเวณห้องนอนที่มี
ความกว้างเพียงพอเป็นสิ่งจาเป็น สาหรับผู้สูงอายุ การกาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องนอนนอกจากจะมีพื้นที่
สาหรับวางเตียงนอนแล้วยังต้องมีพื้นที่ว่างสาหรับทากิจกรรมส่วนตัวด้วย โดยมีต้องการพื้นที่ประมาณ 12
ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งต้องการเตียงทีม่ ีความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร
และมีพื้นที่ปลายเตียงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ข้างเตียงความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
อย่างน้อย 1 ด้าน โดยปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สงู อายุทใี่ ช้เครื่องช่วยเดินหรือรถเข็น

ภาพที่ 4 แสดงขนาดของเตียงนอนและพื้นที่โดยรอบ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

2.2 พื้นที่พักผ่อนและนันทนาการ
นอกจากห้องนอนแล้วผู้สูงอายุมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ ที่พักผ่อนและนันทนาการ ดังนั้นการจัด
พื้นที่พักผ่อนและนันทนาการ ควรมีขนาดขั้นต่าที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้สะดวก โดยผู้สูงอายุมี
ความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ยประมาณ 1.44 ตรม. ต่อคน ดังนั้นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ควรมีระยะห่าง อย่างน้อย
30 เซนติเมตรสาหรับการใช้โต๊ะ ระยะห่างอย่างน้อย 50 เซนติเมตรสาหรับการวางโทรทัศน์ซึ่งต้องตรงกับพื้นที่
นั่งหลักและระยะห่างอย่างน้อย 50 เซนติเมตรสาหรับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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ภาพที่ 5 แสดงระยะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่พักผ่อนและนันทนาการ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

2.3 พื้นที่รับประทานอาหารและเตรียมอาหาร
สาหรับพื้นที่รับประทานอาหารควรเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่เตรียมอาหาร โดย
ความกว้างสาหรับผู้นั่งรับประทานอาหาร 1 คน ไม่ควรต่ากว่า 60 เซนติเมตร ความสูงของเก้าอี้และโต๊ะอาหาร
ไม่น้อยกว่า 40 และ 70 เซนติเมตรตามลาดับ สาหรับพื้นที่เตรียมอาหารควรติดตั้งเคาน์เตอร์ติดกับผนังด้านใน
ด้านหนึ่งโดยมีขนาดของเคาน์เตอร์ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 87
เซนติเมตรและควรมีระยะปราศจากสิ่งกีดขวางห่างจากเคาน์เตอร์ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร

ภาพที่ 6 แสดงระยะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่รับประทานอาหารและเตรียมอาหาร
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

2.4 ห้องน้า
สาหรับการจัดพื้นที่ห้องน้าเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ สามารถสรุปได้ ดังนี้
 พื้นห้องน้าต้องมีระดับเรียบเสมอกันและมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้น ต่างระดับต้องมี
ลักษณะเป็นทางลาดและมีวัสดุปูพื้นห้องน้าต้องไม่ลื่น เช่น กระเบื้องเซรามิคที่มีค่ากันลื่นตั้งแต่
R 10 ขึ้นไป
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 ควรจัดเตรียมช่องระบายน้าไว้ทั้งส่วนเปียกและส่วนแห้ง พื้นห้องน้าควรมีความลาดเอียงเพียงพอ
ไปยังช่องระบายน้าทิ้งอย่างน้อย 1: 200 เพื่อไม่ให้มีน้าขังบนพื้น
 ประตูห้องน้าควรเป็นประตูแบบบานเลื่อน หากเป็นประตูแบบบานเปิดควรเป็นบานเปิดออก สู่
พื้นที่ภายนอกและเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
 พื้นที่ห้องน้าจะต้องเข้าถึงได้สะดวกและมีที่ว่างภายในปราศจากสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า
1.50x
1.50 เมตร
 ห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุควรติดตั้งระบบสัญญาณเสียงหรือสัญญาณแสงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัย
แก่ผู้สูงอายุและระบบให้ผู้สูงอายุแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องน้า
โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทางาน ซึ่งควรติดตั้งอยู่ในระดับความสูงไม่เกิน
90
เซนติเมตรจากระดับพื้น
 ที่อาบน้าควรใช้แบบฝักบัวจะปลอดภัยว่าแบบอ่างอาบน้า โดยมีขนาดความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตรและความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร มีที่นั่งสาหรับอาบน้าที่มีความสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ฝักบัวควรเป็นแบบที่ปรับระดับและ
ถอดได้ แ ละติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ ค วามสู ง จากพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 160 เซนติ เ มตร ชั้ น วางอุ ป กรณ์ ต่ า งๆควรสู ง
จากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตรและไม่เกิน 120 เซนติเมตร
 จากการทดสอบการใช้โถสุขภัณฑ์พบว่าผู้สูงอายุ เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบแบบมีพนักพิงหลัง
และที่ปล่อยน้าเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่ โดยโถสุขภัณฑ์ มีระดับความสูงประมาณ
400 มิลลิเมตร จากระดับพื้นซึ่งเป็นระดับที่ต่ากว่าระยะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการออกแบบ
ที่กาหนดให้มีระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้สูงอายุชาวไทยมีสรีระร่างกายที่เล็กกว่า ในการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ควรติดตั้งติดผนังด้านใดด้านหนึ่ง
โดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังระหว่าง 45- 50 เซนติเมตร และมีราวจับที่ผนัง ที่
ติดตั้งในระดับความสูงระหว่าง 80- 90 เซนติเมตรจากระดับพื้น สาหรับด้านข้างโถส้วมด้านที่ ไม่
ชิดผนังควรติดตั้งราวจับแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ ผู้สูงอายุสามารถ
ปลดออกได้ง่ายและมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
 การติดตั้งอ่างล้างมือควรมีระยะสูงจากระดับพื้นถึงขอบบนของอ่างระหว่าง 75-80 เซนติเมตร โดย
บริเวณใต้ขอบอ่างควรเป็นพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่ใช้
รถเข็น รวมทั้งติดตั้งราวจับในแนวนอนทั้งสองข้างของอ่างล้างมือ
 ก๊อกน้าควรเลือกใช้ก๊อกน้าชนิดมีก้านโยกเนื่องจากจากการทดสอบการใช้งานกับผู้สูงอายุพบว่า
ก๊อกน้าชนิดมีก้านโยกแบบปัดไปด้านข้างเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากสามารถเปิด
และปิดได้ง่าย ไม่ต้องใช้แรงมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้มือลดลง
ไม่
สามารถออกแรงบิดได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบของต่างประเทศที่กาหนดให้อุปกรณ์
ในห้องน้าเป็นแบบก้านโยกทั้งหมดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องกามือหรือใช้มือหมุน
หน้าที่ 96

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ภาพที่ 7 แสดงระยะการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ราวจับและอุปกรณ์ประกอบ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล (2560)

2.5 ราวจับในพื้นที่ทั่วไป
ตามมาตรฐานการออกแบบที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศกาหนดให้บริเวณทางเดิน
ห้องน้า พื้นที่ส่วนกลางและห้องพัก จาเป็นต้องติดตั้งราวจับหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ ให้ผู้สูงอายุเดินได้
สะดวก จากผลการทดสอบการใช้งานราวจับพบว่าผู้สูงอายุเลือกราวจับที่มีลักษณะกลม มีขนาด
เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุตามมาตรฐานการออกแบบเนื่องจากผู้สูงอายุ ให้
เหตุผลว่าสะดวกต่อการจับและให้ความรู้สึกมั่นคงมากกว่า รวมทั้งวัสดุที่ใช้เป็นราวจับจะต้องเป็นวัสดุ ผิว
เรียบ ไม่ลื่น มีความมั่นคงแข็งแรงไม่เป็นอันตรายในการจับ ยึด สาหรับพื้นที่ทางเดิน พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่
ห้องนอน ควรติดตั้งราวจับที่ระดับความสูงระหว่าง 80- 90 เซนติเมตร วัดจากระดับพื้นถึงระดับบนสุดของราว
จับ ในกรณีที่ติดตั้งติดผนังควรมีระยะห่างของราวจับจากผนัง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึด
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบรวมทั้งราวจับต้องยาวต่อเนื่องและส่วนที่
ต้องยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของผู้สูงอายุทางการมองเห็น
2.6 ราวจับในพื้นที่ห้องน้า
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเลือกราวจับในห้องน้าที่มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
45 มิลลิเมตร ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรงไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น สาหรับระดับความสูง
ราวจับในห้องน้าที่เหมาะสมควรติดตั้งที่ระดับความสูง 90 เซนติเมตรจากพื้น ซึ่งสูงกว่าที่กาหนดตามมาตรฐาน
การออกแบบ ในกรณีที่ติดตั้งติดผนังควรมีระยะห่างของราวจับจากผนัง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร โดยในห้องน้าควรติดตั้งราวจับหลายด้านเพื่อช่วยในการทรงตัวของ
ผู้สูงอายุ ด้านที่ติดผนังควรเลือกใช้ราวจับแนวนอนหรือราวจับรูปตัวแอล ด้านที่ไม่ติดผนังควรเป็นราวจับติด
ผนังแบบพับได้หรือแบบติดพื้นรูปตัวที
2.7 ประตูและหน้าต่าง
สาหรับประตูและหน้าต่าง ที่มีความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุควรเป็นประตูบานเลื่อนและหน้าต่าง
บานเลื่อน เนื่องจากปิดเปิดได้ง่าย โดยประตูควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อรองรับการเข้าถึง
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โดยรถเข็น ในกรณีที่เป็นประตูแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อเปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่าง
ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 1.50 x 1.50 เมตร ส าหรั บ หน้ า ต่ า งควรมี ความกว้ า งไม่น้ อ ยกว่ า 60 เซนติ เ มตร โดย
รายละเอียดของประตูและหน้าต่าง สามารถสรุปได้ ดังนี้
 ประตูไม่ควรมีธรณีประตู หากมีความจาเป็นต้องมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกิน
กว่า 2 เซนติเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา
 ในกรณีที่ประตูแบบบานเลื่อนหรือแบบเปิด ให้มีมือจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย
30
มิลลิเมตร ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตู ซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
100 เซนติเมตรและปลายด้านล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้มี
ราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอน
ด้านนอกประตู ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
ยาวไปตามความกว้างของประตู
 กรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัด
 ลูกบิด มือจับประตูและกลอนประตู ควรใช้มือจับชนิดก้านบิดหรือแกนผลักเนื่องจากใช้แรงในการ
ปิดเปิดน้อย หรือลูกบิดประตูแบบมีร่องเนื่องจากมีผิวไม่เรียบและสามารถจับหรือหมุนได้ง่าย
สาหรับระดับการติดตั้งที่เหมาะสมควรมีระดับความสูงระหว่าง 90- 120 เซนติเมตร จากระดับพื้น
ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้กลอนประตู เนื่องจากความปลอดภัยของผู้สูงอายุในกรณีเกิดภาวะที่
ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยตัวเองได้หรือเกิดอุบัติเหตุ
2.8 สวิทซ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า
จากการทดสอบการใช้งานโดยผู้สูงอายุ สรุปได้ ว่า ระดับของสวิทซ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
การใช้งานของผู้สูงอายุ ควรมีความสูงประมาณ 120 เซนติเมตรจากระดับพื้น ส่วนระดับของปลั๊กไฟฟ้า
ที่เหมาะสมควรมีระดับความสูงประมาณ 90 เซนติเมตรจากระดับพื้น รูปแบบของสวิทช์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า
ที่เหมาะสมนั้น สวิทช์ไฟฟ้าควรมีขนาดแป้นปิด -เปิดใหญ่เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ปลั๊กไฟฟ้าควรเป็นแบบที่มี
สวิทช์ตัดไฟประกอบ เต้ารับ จุดต่อโทรศัพท์ โทรทัศน์ ควรมีความสูงจากระดับพื้นอย่างน้อย 35 เซนติเมตร
สาหรับค่าความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่พักผ่อนและนันทนาการควรมีค่าเฉลี่ยความเข้มของ
แสงสว่าง 200 ลักซ์ ในขณะที่พื้นที่ห้องนอนควรมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 150 ลักซ์และห้องน้าควรมี
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 100 ลักซ์
8. การประยุกต์ผลการศึกษาและการออกแบบ
จากผลการศึกษาและการทดสอบการใช้พื้นที่และอุปกรณ์ ประกอบอาคารของผู้สูงอายุ พบว่า ความ
ต้องการในการใช้งานพื้นที่ ขนาดและระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารบางส่วนแตกต่างข้อกาหนดตาม
มาตรฐานการออกแบบ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างทางสรีระร่างกายของผู้สูงอายุถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น
การเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง แต่แสดงให้เห็นได้ว่ามาตรฐานการออกแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้จาก
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ต่างประเทศไม่ ส ามารถนามาประยุกต์ใ ช้ใ นการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับ ที่พักอาศัยแบบรวมของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ทั้งหมด นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาสะท้อนถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัย การใช้งาน
อุปกรณ์ประกอบอาคารของผู้สูงอายุไทยในสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ชีวิตมานานจนเกิดความคุ้นเคย ดังนั้นวัสดุ
และอุปกรณ์ประกอบอาคารบางชนิดถึงแม้จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบกาหนดแต่ผู้สูงอายุคุ้นเคยก็
จะเลือกใช้งาน ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ผลการศึกษาและกาหนดแนวทางในการออกแบบศูนย์บริการดูแล
ผู้สูงอายุ จึงทาการประเมิ นความเหมาะสมโดยเปรีย บเที ยบผลการศึ กษากับมาตรฐานการออกแบบตาม
ข้อกาหนดในประเทศไทยเป็นหลัก อาทิ คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
พ.ศ. 2548 และผลการวิจัยของ ไตรรัตน์ จารุทัศน์และคณะ (2556, 2548)
สาหรับการออกแบบศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งเน้น นาหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัยมาใช้เพื่อ
กาหนดเกณฑ์ในการออกแบบและสร้างพื้นที่ใช้งานที่ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุทดี่ าเนินการออกแบบตั้งอยู่ที่ ต. วัดพริก อ. เมือง จ. พิษณุโลก มี
พื้นที่โดยประมาณ 12 ไร่ ลักษณะพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่นาและทาการเกษตรผสมผสาน มีอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง ซึ่งเจ้าของโครงการมีความประสงค์
ปรับปรุงอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อดาเนินกิจการศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ เกษตรปลอดสารพิษ
และร้านค้าเครือข่ายผลิตภัณฑ์ เกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งใน
การออกแบบได้กาหนดขั้นตอนการทางานประกอบด้วย การวิเคราะห์ผู้ใช้สอยโครงการ การวิเคราะห์ความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ การกาหนดกรอบ
แนวคิดในการออกแบบและการพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์ผู้ใช้สอยโครงการ
โครงการได้กาหนดโจทย์ในการออกแบบให้สามารถรองรับการดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ 28 เตียง โดย
ในการออกแบบได้จาแนกประเภทของผู้สูงอายุตามหลักการประเมินสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
หรือ Typology of Aged Inpatients- TAI (Takahashi, 2001) ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์หรือกลุ่มปกติ (Independent/ Border Group)
2. ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ไม่สมบูรณ์หรือกลุ่มที่มีความสับสนทางพฤติกรรมและจิตใจ
(Fragile/ Mobile Confuse Group)
3. ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้และต้องการการดูแลหรือกลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
(Care Needed/ Immobile Group)
สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดหรือ Medical Group จะไม่
อยู่ในความดูแลของโครงการ
การวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ใช้สอย
ผลการศึกษาได้นามาประยุกต์ใช้กาหนดขนาดของพื้นที่ใช้สอย ขนาดและตาแหน่งของเครื่องเรือน
และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ซึ่งการ
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ออกแบบได้จาแนกพื้นที่ใช้สอยของโครงการออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนที่พักอาศัย พื้นที่
บริการโครงการและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ อาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลาง ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนต้อนรับ
และสานักงาน พื้นที่กิจกรรมนันทนาการ ห้องบอร์ดเกมส์ ห้องอ่านหนังสือ และคอมพิ วเตอร์
ห้องสวดมนต์และทาสมาธิ ห้องพักผ่อนและนวดผ่อนคลาย
2. พื้นที่ส่วนพักอาศัย ได้แก่ อาคารบริการดูแลผู้สูงอายุจานวน 28 เตียง โดยจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย
ใน 4 ลั กษณะ ได้แ ก่ อาคารพักอาศัยเดี่ยวจานวน 4 หลัง ห้องพักอาศัยเดี่ยวจานวน 4 ห้อง
ห้องพักอาศัยแบบคู่จานวน 4 ห้อง ห้องพักอาศัยรวม 4 คน จานวน 3 ห้อง
3. พื้นที่บริการโครงการ ประกอบด้วย อาคารร้านค้าเครือข่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษและ
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ โถงรับประทานอาหารและพักผ่อนกลาง ห้องครัวรวม ห้องพักผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและพื้นทีส่ ่วนบริการและงานระบบวิศวกรรมอาคาร
4. พื้นที่เกษตรกรรม ในการออกแบบได้กาหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการรวมทั้ง พื้นที่กิจกรรม
นันทนาการของผู้สูงอายุที่มีสภาวะปกติโดยจัดเตรียมศาลาพักผ่อนและพื้นที่ออกกาลังกายไว้กลาง
พื้นที่แปลงเกษตร
การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการและการวางผังบริเวณ
ที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่โล่งล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมมีทิวทัศน์สวยงามโดยรอบ สภาพพื้นที่เดิม
เป็นท้องนามีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้โดยมีความแตกต่างของระดับดินจากจุด สูงสุดและ
ต่าสุดประมาณ 1 เมตร ซึ่งในการออกแบบได้พยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมโดยมีการปรับระดับเฉพาะบริเวณ
ปลูกสร้างอาคารและคงพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้มากที่สุด ในการออกแบบวางผังมุ่งเน้นสร้าง “พื้นที่พลังใจ” ที่
ร้อยเรียงสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกันโดยให้ความใส่ใจในเรื่องการสร้าง “สภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออานวยต่อผู้สูงอายุ ” โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวทางการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่หลักของโครงการให้
ผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับอาคารที่สร้างขึ้น โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะมีอัตราส่วนต่อพื้นที่สีเขียว
ทางการเกษตรเพียง 1 ต่อ 4 เมื่อการดูแลและสิ่งอานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานผนวกกับการออกแบบและ
วางผังพื้นที่ที่เอื้อต่อการทากิจกรรมร่วมกันทางสังคมจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่น่าสบาย ผ่อนคลายและ
ความสุขในการอยู่อาศัยจึงเปรียบเสมือนกับยาอายุวัฒนะสาหรับการใช้ชีวิตในบั้นปลายของผู้สูงอายุ
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ภาพที่ 8 แสดงการออกแบบวางผังบริเวณศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

นอกจากนี้ในการวางผังบริเวณยังเน้นการสร้างพื้นที่กิจกรรมสาหรับ ผู้สูงอายุ เนื่องจากการกาหนด
กิจกรรมและการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นมีส่วนสาคัญที่ทาให้ ผู้สูงอายุเกิดความความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างกัน ดังนั้นจึงได้ออกแบบพื้นที่กิจกรรมใน 3 ลักษณะ โดยแบ่งเป็นวงรอบที่มีขนาดแตกต่างกัน
3
วงรอบ ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามลาดับกิจกรรม พฤติกรรมและความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม โดยในแต่ละวงรอบจะมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนเป็นศูนย์กลางเพื่อทา
ให้สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่นน่าสบาย สาหรับวงรอบขนาดเล็กจะเป็นเส้นทางระยะสั้นในพื้นที่ส่วนพักอาศัย
ลักษณะกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวน้อยสาหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ไม่สมบูรณ์ และมีปัญหาด้าน
การเคลื่อนไหว โดยที่ผู้สูงอายุสามารถเดิน โดยใช้เครื่องช่วยเดิน หรือใช้รถเข็นในพื้นที่ดังกล่าวโดยทุกระยะ
10 เมตรจะมีพื้นที่พักผ่อนไว้รองรับและมีพื้นที่เปิดโล่งหรือ Court อยู่บริเวณตรงกลางระหว่างอาคารเรือน
นอน เพื่อทากิจกรรมและให้ผู้สูงอายุที่ พึ่งพาตนเองไม่ได้และต้องการการดูแลสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้
สาหรับวงรอบขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นพื้นที่สาหรับ ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยวงรอบ
ขนาดกลางจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง พื้นที่ส่วนที่พักอาศัย อาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลางและ
อาคารร้านค้าเครือข่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ มีลักษณะเป็นพื้นที่
เปิดโล่งเชื่อมต่อด้วยทางเดินและทางลาดผ่านพื้นที่แปลงเกษตรโดยมีการจัดเตรียมศาลาที่พักและพื้นที่ทา
หน้าที่ 101
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กิจกรรมการเกษตรของผู้สูงอายุไว้จานวน 4 จุด ส่วนวงรอบขนาดใหญ่จะเป็นเส้นทางเดินและออกกาลัง กาย
โดยรอบโครงการผ่านพื้นที่แปลงเกษตร สาหรับผู้สูงอายุที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสามารถประกอบ
กิจกรรมที่ใช้ความคล่องตัว เช่น การขี่จักรยาน การวิ่ง การเดิน และการทากิจกรรมการเกษตรโดยจัดเตรียม
ศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่ไว้กลางพื้นที่แปลงเกษตรจานวน 1 หลังและศาลาที่พักขนาดเล็กจานวน 3 จุดโดยรอบ

ภาพที่ 9 แสดงการออกแบบผังบริเวณและพื้นที่กิจกรรมในโครงการ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นทีโ่ ครงการ
จากการวางผังบริเวณได้กาหนดแนวทางการออกแบบความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยโครงการโดย
มุ่งเน้นให้อาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลางเป็นศูนย์กลางของโครงการและแจกจ่ายไปไปยังพื้นที่ต่างๆ
โดยในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้กาหนดให้พื้นที่ด้านหน้า เป็นพื้นที่สีเขียวทางการเกษตร พื้นที่แปลงนาและ
อาคารสาธิตกิจกรรมทางการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับดินเดิมต่าที่สุด อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่ถูกปรับปรุงเป็นอาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลางและก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าเครือข่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สู งอายุเพิ่มเติม เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีระดับดินเดิมสู งที่สุด สาหรับ กลุ่มอาคารบริการดูแลผู้สูงอายุ จะตั้งอยู่ด้านในสุดของพื้นที่ โดยมี
การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
การออกแบบภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
จากสภาพของที่ตั้งโครงการที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวทางการเกษตร มีมุมมองที่ดีรอบด้านและมี
คุณภาพของสิ่ งแวดล้ อมที่ เป็นมิ ตรน่า อยู่อ าศัย การออกแบบภาพลัก ษณ์ แ ละรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
โครงการจึง มุ่งเน้นการเคารพสภาพแวดล้อมเดิมโดยออกแบบลักษณะอาคารที่ ให้เกิดการรับรู้ในลักษณะ
หน้าที่ 102
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สถาปัตยกรรมร่วมสมั ยผสมผสานความเป็น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และธรรมชาติโดยรอบ ประสานกันทั้ง
ภายนอกและภายใน ลักษณะอาคารออกแบบให้มีการควบคุมขนาดและสัดส่วนให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้
เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มบ้านมากกว่าอาคารที่เป็นทางการ ซึ่งจะทาให้ เกิดความรู้สึกวางใจ เป็นกันเอง
เข้าถึงได้ง่ายและดูอบอุ่นไปในคราวเดี ยวกัน ดังนั้นในการออกแบบจึงเน้นการสร้างอาคารให้ แลดูคล้า ย
“บ้านสวนกลางนา” ที่มีลักษณะโปร่งโล่งทาให้เกิดความรู้สึกสบายไม่อึดอัดและสอดคล้องกับสภาพอากาศ
แบบร้อนชื้น นอกจากนี้ยังเพิ่มสุนทรียภาพด้วยการออกแบบให้อาคารทุกหลังสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
โดยรอบได้โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร เน้นการเปิดรับแสงธรรมชาติและการ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ความเย็นจากดินและพรรณไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมโดยรอบโครงการ

ภาพที่ 10 แสดงแนวคิดหลักในการออกแบบศูนย์บริการดูแลผูส้ ูงอายุ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

การใช้วัสดุและการออกแบบสถาปัตยกรรม
การเลือกใช้วัสดุมุ่งเน้นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ ไม้ เหล็ก อิฐ มอญ อิฐช่องลมโปร่ง โดย
ผสานกับอาคารที่มีการลดทอนสัดส่วนและรูปทรงให้มีขนาดเล็กและอบอุ่น เน้นการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง
ภายในและภายนอกในบริเวณโดยรอบเปลือกอาคาร หรือ Transition โดยวางทิศทางของตัวอาคารให้ได้รับ
อิทธิพลจากแสงแดดน้อยที่สุดแต่ให้ลมพัดผ่านตัว อาคารได้ดี โดยด้านที่ได้รับอิทธิพลของแสงแดดโดยตรง
ออกแบบให้ใช้ผนังอิฐช่องลมโปร่งสลับกับแผงบังแดดเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกที่เข้าสู่ภายในอาคาร
ให้น้อยที่สุด แต่ลมและแสงธรรมชาติยังสามารถเข้าสู่ตัว อาคารได้ รวมทั้งมีการใช้หลังคาสองชั้นที่มีความ
ลาดเอียงและช่องว่างใต้หลังคาเพื่อช่วยระบายความร้อน มีชายคายื่นยาวมุงด้วยจากเทียมสลับกับกระเบื้อง
ดินเผาเพื่อให้เกิดร่มเงารอบตัวอาคารและป้องกันน้าฝนได้ดี อาคารได้ออกแบบให้ยกพื้นสูงจากระดับดินเดิม
80 เซนติเมตร เพื่อประโยชน์ในการระบายความร้อนและความชื้นและใช้โครงสร้างที่ทาให้เกิดฟุตพริ้นท์อาคาร
(Building Footprint) น้อย นอกจากนี้ผนังบางส่วนได้ออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้โดยมีการใช้เส้น
สายแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้น
หน้าที่ 103

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ภาพที่ 11 แสดงอารมณ์และความรู้สึกในการเลือกใช้วัสดุของโครงการ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

สาหรับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารได้ออกแบบให้เปิดโล่งมากที่สุด มีผนังเท่าที่จาเป็นโดย
ที่ผนังภายในส่วนใหญ่สามารถเปิดระบายอากาศได้เพื่อให้อากาศหมุนเวียนทั่วทั้งอาคารได้ดี และเน้นการ
ออกแบบพื้นที่ ขนาดของเครื่องเรือนและระยะการติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบอาคารให้ได้ตามมาตรฐานตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนพักอาศัย ได้จัดให้
ผู้สูงอายุพักอาศัยใน 4 ลักษณะ ได้แก่ อาคารพักอาศัยเดี่ยว ห้องพักอาศัยแบบเดี่ยว ห้องพักอาศัยแบบคู่และ
ห้องพักอาศัยแบบรวม โดยวางผังโอบล้อมพื้นที่สวนที่เป็นพื้นที่กิจกรรมกลางของส่วนที่พักอาศัยและจัดเตรียม
พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง พื้นที่เตรียมอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องดูแลผู้ป่วย ห้อ งสาหรับเจ้าหน้าที่ดูแล
และพยาบาลเพื่อรองรับการใช้งานและการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขนาดของพื้นที่และระยะบางส่วนจะ
แตกต่างจากมาตรฐานการออกแบบและข้อกาหนดของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ ขนาดของ
ระยะของลู ก ตั้ ง และลู ก นอนบั น ไดในการออกแบบใช้ ที่ ร ะยะความสู ง ลู ก ตั้ ง ที่ 13 เซนติ เ มตรซึ่ ง น้ อ ยกว่ า
มาตรฐานการออกแบบกาหนดและความกว้างลูกนอนที่ 51 เซนติเมตร ซึ่ งมากกว่ามาตรฐานการออกแบบ
กาหนด เนื่องจากการศึกษาพบว่า ความสูงของลูกตั้งและความกว้างของลูกนอนตามขนาดดังกล่าวทาให้
ผู้สูงอายุเดินขึ้น ลงบันไดได้สะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุที่จะยกขาได้น้อยและใช้
เท้าหลักข้างที่ถนัดเดินนาตามด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งเพื่อกระจายน้าหนัก ดังนั้นระยะลูกนอนบันไดจึงต้องมีความ
กว้างมากกว่าปกติเพื่อเพิ่มพื้นที่พักเท้าและรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยเดินได้

หน้าที่ 104
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ภาพที่ 12 แสดงจินตภาพโครงการของศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

หน้าที่ 105
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ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างขนาดพื้นที่และระยะการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร
ในการปรับปรุงอาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลาง
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

ปัจจุบันศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุกาลังดาเนินการก่อสร้างโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 2 ชั้นที่สร้างไว้เดิมเพื่อใช้เป็นอาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลาง มีการปรับพื้นที่ใช้สอย
ภายในเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งในการออกแบบพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม
ของ ตัวอาคารและทาการต่อเติมส่วนที่จาเป็นต่อการใช้งาน อาทิ พื้นที่ครัวกลาง พื้นที่ซักล้าง รวมทั้งการเพิ่ม
พื้นที่เชื่อมต่อภายในและภายนอกในบริเวณโดยรอบเปลือกอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานสาหรับผู้สูงอายุและ
รองรั บ ทางลาดที่ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ ที่ ใ ช้ ร ถเข็ น สามารถขึ้ น ไปใช้ ง านที่ ชั้ น สองของตั ว อาคารได้ โดยคาดว่ า การ
ดาเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณกลางปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง ในอนาคตทางโครงการ
นอกจากจะดาเนินกิจการศูนย์บริการผู้สูงอายุแล้ว ยังคาดหวังว่าจะสามารถเป็นต้นแบบของศูนย์บริการดูแล
ผู้สูงอายุและการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งเป็น
ศูนย์เครือข่ายการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและการเกษตรปลอดสารพิษในพื้นที่อีกด้วย

ภาพที่ 13 แสดงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเดิมเพื่อใช้เป็นอาคารบริหารโครงการและกิจกรรมกลาง
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล
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ภาพที่ 14 แสดงการก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกในบริเวณโดยรอบเปลือกอาคาร
ทีม่ า: ศุภกิจ ยิ้มสรวล

9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและการประยุกต์ผลการศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบและก่อสร้างศูนย์บริการดูแล
ผู้สูงอายุ สรุปได้ว่าหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัยสามารถนามาเป็นฐานแนวคิดเพื่อประเมินและกาหนด
แนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุได้ อย่างเหมาะสม โดยในการออกแบบควรอ้างอิง
มาตรฐานตามข้อกาหนดการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ และกฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา รวมทั้งข้อมูลขนาดสัดส่วน
สรีระร่างกายของผู้สูงอายุชาวไทยเป็นสาคัญ สาหรับมาตรฐานและข้อกาหนดของต่างประเทศควรนามาใช้เพื่อ
เทียบเคียงหรือตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ อุปกรณ์และระยะการติดตั้ง เนื่องจากความแตกต่าง
ทางสรีระร่างกายที่ท าให้เกณฑ์หรือมาตรฐานบางประการมีข้อกาหนดที่แตกต่างกัน ซึ่ งในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมสาหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุควรคานึงถึงความต้องการ ข้อจากัดและพฤติกรรมใน
การใช้งานพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบอาคารของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการใช้พื้นที่สาหรับ
การประกอบกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ และ
อุปกรณ์ประกอบอาคารใดๆ ก็ตาม จะต้องเข้าถึงได้สะดวก ใช้งานง่ายและสามารถรองรับการใช้งานของ
ผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างของข้อจากัดทางการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัสและการรับรู้ ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใน
อนาคตควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมถึงผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายและสภาพการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน รวมถึง
การเปรียบเทียบข้อมูลสรีระร่างกายของผู้สูงอายุไทยตามช่วงอายุต่างๆ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งการศึกษาควรนาข้อมูลการวัดสรีระร่างกายผู้สูงอายุมา
เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งนาข้อมูลระยะมาตรฐานในการออกแบบที่กาหนดตามกฎหมาย
หรือมาตรฐานต่างๆมาใช้เปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบที่พัก อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยต่อไป
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ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผูบ้ กพร่องทางการเห็น
iSonar-2: An Obstacle Warning Device for the visually impaired
สุรพล วรภัทราทร
Surapol Vorapatratorn
School of Information Technology,
Mae Fah Luang University, Chiang Rai
Tel. 0-5391-6741 Fax. 0-5391-6741 E-mail: Surapol.vor@mfu.ac.th
1. บทคัดย่อ
ไอโซนาร์-2 คือ อุปกรณ์บอกเตือนสิ่งกีดขวางซึ่งทาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถหลบหลีกวัตถุที่อยู่
ระหว่างเท้าจนถึงศรีษะได้ ในงานวิจัยนี้จึงนาเสนอวิธีการสร้างต้นแบบเครื่อง ไอโซนาร์ -2 ซึ่งออกแบบจาก
ความต้องการของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย สาหรับการตรวจจับสิ่งกีดขวางใช้ ตัวรับส่งคลื่นเสียงอัล
ตราโซนิค จานวนสามตัวความถี่ 40 กิโลเฮิร์ตซ์ มีระยะการทางาน 130 เซนติเมตรด้านหน้าและ 100
เซนติเมตรด้านข้างลาตัวของผู้พิการ ตรวจจับตั้งแต่พื้นจนถึงศรีษะรวมถึงสามารถตรวจจับหลุมหรือขั้นบันได
ได้ด้วย สาหรับการบอกเตือนสิ่งกีดขวางใช้มอเตอร์สั่นจานวนสามจุดเพื่อที่จะบอกตาแหน่งของสิ่งกีดขวาง
ตาแหน่งและระยะทางต่าง ๆ ทั้งนี้นอกจากประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ไอโซนาร์ -2 ยังมีรูปลักษณ์ที่ถูกใจและเป็น
มิตรกับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย
คาสาคัญ: ผู้พิการทางสายตา; การตรวจจับสิ่งกีดขวาง; อุปกรณ์นาทางสาหรับคนตาบอด;
Abstract
iSonar-2 is obstacle warning device which allow the blind and visually impaired avoid
dangerous objects from user’s head to lower body. This research proposes a prototype of
iSonar-2; a low-cost directional obstacle warning device using multiple ultrasonic transducers
with a miniaturized, high performance. To avoid collision, three ultrasonic transducers with
40 kHz are used to detect obstacles within the range of the user’s head and the ground,
including stairs. iSonar-2 provides directional tactile feedback with 3 DC motors that vibrate
in different positions and frequencies, depending on the details of the obstacle’s
whereabouts and characteristics. The coverage area is 130 cm forward and 100 cm from each
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side which makes iSonar-2 more practicable and provides accurate awareness for users in
tough and pleased in appearance.
Keywords: Visually impaired; Obstacle detection; Travel aid for the blind;
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากข้อมูลการสารวจทางระบาดวิทยาของโรคตาที่เป็นสาเหตุของสภาวะบกพร่องทางการเห็น และ
โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549-2550 พบว่า อัตราการชุกจากการปรับโดย
อายุและเพศของผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น ประมาณการณ์ว่า ประเทศไทยมีผู้ บกพร่องทางการมองเห็น
แบ่งเป็น คนตาบอด 369,013 ราย และคนสายตาเลือนราง 987,993 ราย จากสายตาผิดปกติโดยไม่มีแว่นตา
ใส่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง สาเหตุรองลงมา จากโรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจุดศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม
โรคเบาหวานในจอประสาทตา ประสาทตาตาย ตาเหล่ และตาขี้เกียจ ซึ่งความบกพร่องทางการเห็นนี้เพิ่มขึ้น
ตามอายุที่เพิ่มขึ้น จากการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตา การสูญเสียทางการเห็นเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บกพร่อง
ทางการเห็นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นคนปกติอีกต่อไป เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง และมักประสบ
ปัญหาการเดินชนกระแทกสิ่งกี ดขวางระดับต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง สาหรับงานวิจัยเดิมของผู้ทาวิจัย
คือ ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Vorapatratorn S., 2014) เป็นอุปกรณ์ที่
ออกแบบโดยใช้ความต้องการจากผู้ใช้งานคือผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นฐาน บอกเตือนสิ่งกีดขวางระดับเอวถึง
ศีรษะในระยะ 130 เซนติเมตรด้วยระบบสั่น สาหรับปัญหาของ iSonar จากการที่ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นใน
ประเทศไทยจานวน 250 คนทดสอบการใช้งานจริง (มีนาคม 2556 – พฤศจิกายน 2557) พบว่า ผู้ใช้ยังคง
เดินชนสิ่งกีดขวางในระดับ ศีรษะ ช่วงไหล่และช่วงเอวลงไป และจากปัญหาขนาดรูปร่างของผู้ใช้งานที่ไม่
เท่ากันบางคนอ้วนหรือมีช่วงไหล่กว้างเกินกว่าที่ตัวเครื่องตรวจจับ ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องหลบสิ่งกีด
ขวางไปทางใดทาให้เสียเวลาหาเส้นทาง และการใช้งานไม่สะดวกเนื่องจากการใช้สายคล้องคอทาให้อุปกรณ์
แกว่งหมุนบิดไปมา ทาให้หันหน้าตัวเครื่องผิดด้านบ้าง สั่นไม่โดนผู้ใช้บ้าง, ผู้ใช้งานมีการรับรู้ทางการสัมผัสไม่
เท่ากัน บางคนใช้แล้วรู้สึกว่าการสั่นเตือนน้อยเกินไปหรือมากเกินไป และรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ไม่เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้
งานวิจัยนี้จึงเสนอ ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้บ กพร่องทางการเห็น ออกแบบ
โดยใช้ความต้องการจากผู้ใช้งานคือผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นฐาน ซึ่งสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้า
ของผู้ใช้งานได้แบบสามมิติ บอกเตือนสิ่งกีดขวางตั้งแต่ระดับเท้าจนถึงระดับศีรษะของผู้ใช้งาน ด้วยคลื่น
เสียงอัลตราโซนิคความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งทางานร่วมกันสี่ตัว (Quad-Ultrasonic Transducer) ในการ
ตรวจหาสิ่งกีดขวางได้ทั้งสามมิติ (ความสูง, ความกว้าง, ความลึก) บอกตาแหน่งสิ่งกีดขวางด้วยระบบสั่นแบบ
สัมผัสคู่ (Dual-Tactile Feedback) ประสิทธิภาพความแม่นยาสูง มีความปลอดภัย , แข็งแรงทนทาน มีความ
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สะดวกสบายในการใช้งาน รูปลักษณ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้ ในราคาอันสมควร ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้งานทั้งด้านประสิทธิภาพและการออกแบบ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์บอกเตือนสิ่งกีดขวางขวางระดับเท้าจนถึงศีรษะสาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
โดยใช้หลักการตรวจจับวั ตถุด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค บอกเตือนสิ่งกีดขวางที่เกิดจากทิศทางต่าง ๆ ด้วย
ระบบสั่นแบบสัมผัส ด้วยประสิทธิภาพความแม่นยาสูง, มีความปลอดภัย, แข็งแรงทนทาน, ใช้งานง่ายได้อย่าง
สะดวกสบาย และมีรูปลักษณ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ไม่มีการดูดซับคลื่นเสียง ได้ตั้งแต่ระดับเท้าจนถึงศีรษะของผู้ใช้งาน ตรวจจับ
ด้านหน้าในระยะ 130 เซนติเมตร ด้านกว้างระยะประมาณหนึ่งช่วงไหล่ 100 เซนติเมตร ใช้ในสภาพอากาศ
และอุณหภูมิปกติเท่านั้น (ในอุณหภูมิประมาณ 25-40 องศาเซลเซียส) หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่อฝนตก ใช้ได้ใน
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สายตาเลือนราง จนถึงตาบอด
5. วิธีดาเนินการวิจัย
สาหรับขั้นตอนการออกแบบเครื่อง ไอโซนาร์-2 นั้น ใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับผู้พิการ
ตามหลักมาตรฐานการออกแบบของ (Lewis, 1985) ซึ่งกาลังเป็นวิธีที่นิยมนามาใช้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้พิการทั่วโลก สาหรับขั้นตอนการออกแบบนี้แบ่งเป็นสี่ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือขั้นตอนการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน (Gathering requirements) เพือ่ ที่จะเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งานจัดปัญหาในชีวิตประจาวันที่
เกิดขึ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ส่วนขั้นตอนที่สองคือการ นาองค์ความรู้ที่มีอยู่และความต้องการของ
ผู้ใช้งานมาออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ขั้นตอนที่สาม คือการนาต้นแบบเบื้องต้นนาไปให้ผู้ใช้งานกลุ่มเล็ก ๆ
ได้ลองใช้จริง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้อติชมของผู้ใช้งานเบื้องต้น
5.1 การเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้งาน สาหรับการศึกษาเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้งาน
(Specific Requirement) ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลปัญหาจากผู้บกพร่องทางการเห็น โดยใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามโดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การเก็บข้อมูลด้านปัญหา
ข้อจากัดในการใช้ชีวิตประจาวันจากผู้พิการทางสายตาเพื่อการออกแบบการทางานหลักของระบบ โดยทีม
ผู้เชีย่ วชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนที่สอง คือ เก็บข้อมูลด้านการ
ออกแบบด้วยการสัมภาษณ์
สังเกตและบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการทดสอบต้นแบบการใช้งาน
เบื้องต้น โดยทีมผู้ออกแบบรูปลักษณ์อุปกรณ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้พิการทางสายตา ณ คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
การเก็บข้อมูลทั้งหมดใช้กลุ่มตัวอย่าง 100 คนจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิสามกลุ่ม (Stratified Random Sampling) จากอัตราส่วนจานวนประชากรผู้บกพร่องทางการเห็นไทย
123,157 คน (สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังสมการที่ 1
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁𝑒 2

(สมการที่ 1)

โดยที่ 𝑛 = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง, 𝑁 = ขนาดประชากรทั้งหมด, 𝑒 = ค่าความคลาดเคลื่อน โดยในที่นี้กาหนด
ไว้เท่ากับ 0.10 หรือ 10% แบ่งชั้นภูมิเป็นสามกลุ่มตามลักษณะความพิการและช่วงวัย จากการคานวณจาก
สมการดังกล่าวสรุปได้ว่าต้องใช้ผู้กลุ่มตัวอย่างจานวนขั้นต่า 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายตาเลือนรางขั้นต่า
จานวน 60 คน, กลุ่มตาบอดสนิทขั้นต่า จานวน 40 คน และจากการเก็บข้อมูลจริงขณะทาวิจัยสามารถเก็บ
ข้อมูลจากผู้พิการทางสายตาได้ 112 คน ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 37.3 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.27 โดยมีจานวน
ผู้พิการสายตาเลือนราง 67 คน ผู้พิการตาบอดสนิท 45 คน ผลการเก็บข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่
3.6
ตารางที่ 1 จานวนผู้พิการทางสายตาผู้ให้ข้อมูลโดยแบ่งตามเพศและระดับการมองเห็น (n = 112)
ระดับการมองเห็น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

บอดสนิท

23

22

45

เลือนราง

30

37

67

รวม

53

59

112
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ตารางที่ 2 ผลสารวจระยะเวลาการเดินทางออกนอกบ้านของผู้พิการทางสายตา
การเดินทางออกนอกบ้าน

ต่าสุด

สูงสุด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

วัน/สัปดาห์

1

7

4.45

1.95

ชั่วโมง/วัน

1

14

4.78

2.75

ตารางที่ 3 ผลสารวจเทคนิคที่ใช้ในการเดินทางของผู้พิการทางสายตา
เทคนิคการเดินทาง
จานวน (คน)

ร้อยละจากทั้งหมด (%)

ใช้ไม้เท้าขาว

23

20.53

ใช้ผู้นาทาง

35

31.25

ใช้ไม้เท้าขาวและผู้นาทาง

22

19.64

ไม่ใช้ไม้เท้าขาวและผู้นาทาง

32

28.57

ตารางที่ 4 ผลสารวจพฤติกรรมด้านการชนสิ่งกีดขวางของผู้พิการทางสายตา
การชนสิ่งกีดขวาง
ชนกระแทกสิ่งกีดขวางที่ศีรษะ
ชนกระแทกสิ่งกีดขวางลาตัว
ชนกระแทกสิ่งกีดขวางเอวลงไป
สะดุด/ตกทางต่างระดับ
สะดุด/ตกบันได

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน 1-5)

ระดับคะแนน
จากการเฉลี่ย

1.01
1.10
1.09
1.10
1.20

2.7
2.9
3.1
3.6
2.9

ปานกลาง
ปานกลาง
บ่อย
บ่อย
ปานกลาง

ตารางที่ 5 ผลสารวจพฤติกรรมการด้านใช้ประสาทสัมผัสของผู้พิการทางสายตา
การใช้ประสาทสัมผัส
ใช้การฟังเสียง
ใช้การสัมผัส
ใช้การดมกลิ่น
ใช้การมองเห็น
พึ่งพาผู้อื่น

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน 1-5)

ระดับคะแนน
จากการเฉลี่ย

1.01
1.29
1.17
1.39
1.22

4.2
3.7
3.1
3.2
3.9

บ่อยมาก
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
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ตารางที่ 6 ผลสารวจพฤติกรรมด้านการพกอุปกรณ์เสริมของผู้พิการทางสายตา
การพกอุปกรณ์เสริม

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
(คะแนน 1-5)

ระดับคะแนน
จากการเฉลี่ย

ใช้ร่มขณะฝนตก
ใช้กระเป๋าสะพาย
สวมเสื้อคลุม
ใช้โทรศัพท์มือถือ
ใช้อุปกรณ์หูฟังเสริม

0.83
1.34
1.35
1.08
1.61

2.4
4.2
2.1
4.3
2.6

ปานกลาง
บ่อย
ปานกลาง
บ่อยมาก
ปานกลาง

จากข้อมูลการสารวจที่ได้ทั้งหมดสามารถนามาสรุปเป็นประเด็นความสาคัญในความต้องการหลัก
(Functional requirements) จากผู้ใช้งานได้ ดังนี้ อุปกรณ์ควรมีอายุการใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่ง
ครั้ง อย่างน้อย 5 ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากค่าเฉลี่ยการเดินทางออกจากบ้านของผู้พิการทางสายตาอยู่ที่ 4.78
ชั่วโมงต่อวัน, อุปกรณ์ควรจะออกแบบให้สามารถใช้กับไม้เท้าขาวของผู้พิการทางสายตาได้ เนื่องจาก ร้อยละ
40.17 ของผู้พิการทางสายตายังคงใช้ไม้เท้าขาวเป็นประจา, อุปกรณ์ควรที่จะสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง
ตั้งแต่ระดับศีรษะลงไปถึงพื้นได้รวมถึงหลุมหรือทางต่างระดับ โดยเฉพาะทางต่างระดับเนื่องจากผู้พิการทาง
สายตาชนมากที่สุด, อุปกรณ์ไม่ควรปิดกั้นการใช้ประสาทการได้ยินของผู้พิการทางสายตาเนื่ องจากคนพิการ
ทางสายตาใช้ประสาทการฟังเสียงมากที่สุดเทียบกับประสาทสัมผัสอื่น ๆ , อุปกรณ์ไม่ควรบดบังการมองเห็น
ของผู้ พิ ก ารทางสายตาเนื่อ งจากผู้ พิก ารทางสายตา ยั ง คงสามารถใช้ ป ระสาทการมองเห็น ที่เ หลืออยู่ได้
โดยเฉพาะผู้ พิ ก ารสายตาเลื อ นราง, อุ ป กรณ์ ไ ม่ ค วรขั ด ต่ อ การใช้ ก ระเป๋ า สะพายของผู้ พิ ก ารทางสายตา
เนื่องจากคนพิการทางสายตาใช้กระเป๋าสะพายเก็บสัมภาระที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน, สาหรับข้อมูล
ที่ได้จากการสารวจนี้ จะถูกนาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาหลัก ในการออกแบบระบบบอกเตือนสิ่งกีด
ขวางและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป
5.2 การออกแบบระบบบอกเตือนสิ่งกีดขวาง ในงานวิจัยนี้ เทคนิคการสะท้อนกลับของเสียงด้วยคลื่น
เสียงอัลตราโซนิคถูกใช้เพื่อการตรวจจับสิ่งกีดขวาง (Murugavel R., 2001) ประกอบด้วยตัวส่งคลื่นเสียงอัล
ตราโซนิค (Ultrasonic transmitter) ปล่อยคลื่นเสียงไปตามอากาศและรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาด้วย
และตัวรับคลื่นเสียงอัลตราโซนิค (Ultrasonic receiver) ความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกลับนี้ยังขึ้นอยู่กับวัตถุ
พื้นที่ผิวสัมผัสและคุณสมบัติการดูดซับคลื่นเสียงอีกด้วย ระยะทางระหว่างตัวรับส่งคลื่นเสียงอัล ตราโซนิคและ
วัตถุซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางสามารถคานวณได้จากเวลาที่เสียงสะท้อนกลับมาและความเร็วของเสียงที่ใช้ในการ
เดินทางในอากาศ ดังสมการที่ 2 และ 3
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𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑚/𝑠) = 331.3 + (0.606 × 𝑇(°𝑐))
𝐷(𝑚) =

𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑚/𝑠) × 𝑡(𝑠)
2

𝐿(𝑚) = cos(𝜃°) × 𝐷(𝑚)

(สมการที่ 2)
(สมการที่ 3)
(สมการที่ 4)

ในที่ นี้ 𝑉𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 คือความเร็ ว ของเสี ย งที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางในอากาศหน่ ว ยเมตรต่ อ วิ น าที 𝑇(°𝑐) คื อ
อุณหภูมิของกาศในหน่วยองศาเซลเซียส ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุก ๆ 1 °C จะทาให้ความเร็วเสียงใน
อากาศเปลี่ยนไป 60 เซนติเมตร/วินาที ให้ 𝐷(𝑚) คือระยะทางระหว่างตัวรับส่งคลื่นเสียงอัลตราโซนิคและสิ่ง
กีดขวาง (Distance) หน่วยเป็นเมตร, 𝑡(𝑠) คือเวลาที่คลื่นเสียงอัลตราโซนิคใช้เวลาในการเดินทางจากตัวส่ง
คลื่ น เสี ย งไปยั ง วั ต ถุ แ ละสะท้ อ นกลั บ มายั ง ตั ว รั บ คลื่ น อั ล ตราโซนิ ค (Reflection Time) ในหน่ ว ยวิ น าที
ตัวอย่างเช่น ถ้าความเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 347 เมตรต่อวินาที ในอุณหภูมิห้องที่ 25.9 องศาเซลเซียส
และระยะเวลาที่ใช้ในการสะท้อนคือ 7.5 มิลลิวินาที ดังนั้น ระยะทางระหว่างตัวรับส่งคลื่นอัลตราโซนิคกับสิ่ ง
กีดขวางจะเท่ากับ 130 เซนติเมตร ทั้งนี้เราสามารถคานวนระยะทางระหว่างผู้ใช้และขอบเขตของหลุม 𝐿(𝑚)
ได้จากสมการที่ 3 โดยให้มุมตกกระทบเท่ากับ 𝜃 องศาตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รัศมีการทางานและระยะการตรวจจับสิ่งกีดขวางของอุปกรณ์

ภาพที่ 3 แผนภาพการทางานของระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง
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การพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ใช้ในงานวิจัยนี้แสดงในแผนภาพที่ 2 ใช้เซ็นเซอร์ตัวรับส่ง
คลื่นอัลตราโซนิค (Sensor Module) รุ่น US-015 ดังภาพที่ 3 ทั้งหมดสี่ชุด สองชุดใช้เพื่อใช้ตรวจจับสิ่งกีด
ขวางในระดับเอวถึงศีรษะ (Top zone) และอีกสองชุดใช้ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางระดับเอวถึงเท้ารวมถึง
ทางต่ า งระดั บ (Bottom zone) ส าหรั บ ตั ว รั บ ส่ ง คลื่ น อั ล ตราโซนิ ค รุ่ น US-015 ให้ ค วามแม่ น ย าสู ง สุ ด ณ
อุณหภูมิ 0 – 70 องศาเซลเซียส ในระยะ 2 – 500 เซนติเมตร รัศมีการทางานที่มุม 45 องศา สาหรับการวัด
ระยะทาง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการส่งสัญญาณพัลส์ลอจิกสูงเป็นเวลา 10 ไมโครวินาที ไปที่ขา Trig ของ
เซ็นเซอร์ตัวรับส่งคลื่นอัลตราโซนิค สัญญาณไฟฟ้านี้จะไปกระตุ้นให้เซ็นเซอร์ตัวรับส่งคลื่น อัลตราโซนิคปล่อย
คลื่นเสียง 40 กิโลเฮิรตซ์ จานวน 8 ลูกคลื่นออกไปทางอากาศ ดังภาพที่ 4 เมื่อเซ็นเซอร์ตัวรับส่งคลื่นอัลตรา
โซนิคได้รับคลื่นเสียงนี้สะท้อนกลับมาจะปล่อยสัญญาณไฟฟ้าลอจิกสูงออกมาจากขา Echo ของเซ็นเซอร์เป็น
เวลาตามที่เสียงใช้ในการเดินทางสะท้อนกลับมา (Reflection time) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะถูกคานวณ
กลับมาเป็นระยะทางระหว่างเซ็นเซอร์ตัวรับส่งคลื่นอัลตราโซนิค และสิ่งกีดขวางโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ทั้งนี้เนื่องจากเราใช้เซ็นเซอร์ตัวรับส่งคลื่นอัลตราโซนิค ทั้งหมดสี่ตัวซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันความถี่เดียวกัน เราจึง
ต้องสลับการทางานแต่ละตัวเป็นคาบละ 25 ไมโครวินาที เพื่อป้องกันการรบกวนกันเองระหว่างเซ็นเซอร์แต่
ละตัว

ภาพที่ 4 แผนภาพการทางานของระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบสื่อทิศทาง

5.3 การออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปลักษณ์ด้วยหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
(Universal design) มีหลักการที่สาคัญ คือ การออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียม
กล่าวคือ สามารถรองรับการใช้งานที่แตกต่าง กันในกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายด้านร่างกายและ
ทักษะ นอกจากนี้การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเป็นการออกแบบให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ทาให้รู้สึกว่าถูก
แบ่งแยก หรือรู้สึกด้อยกว่าผู้ใช้งานอื่น ๆ ในทางปฏิบัติแล้ว บริบทของสังคมไทยยังขาดการเอาใจใส่ในด้านนี้
เป็นอย่างมาก แม้จะมีกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548 ได้มีการออกข้อกาหนดในการออกแบบไว้อย่างชัดเจน แต่ข้อกาหนดต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
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เพียงข้อกาหนดด้านความปลอดภัย ยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้พิการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้
พิการทางสายตา ที่เป็นกลุ่มผู้พิการที่ยังด้อยโอกาสกว่าผู้พิการในการเคลื่อนไหวและผู้พิการทางการได้ยิน

ภาพที่ 5 ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์และรัศมีการตรวจจับ
การออกแบบรูปลักษณ์อุปกรณ์ไอโซนาร์ 2 ใช้เทคโนโลยีอานวยความสะดวกที่เอื้อให้ผู้ใช้งานสามารถ
รับรู้โดยการตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าของผู้ใช้งานได้แบบสามมิติ บอกเตือนสิ่งกีดขวางตั้งแต่ระดับเท้า
จนถึงระดับศีรษะของผู้ใช้งาน ด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค ใช้งานในสภาวะที่ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้
อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง ให้การใช้งานเป็นไปตามลักษณะการทางานของอุปกรณ์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและ
ทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเชิงเทคโนโลยีอานวยความสะดวกที่บูรณาการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ให้
ได้กรอบความคิดและเงื่อนไขสาหรับการออกแบบอุปกรณ์ (Baxter, Ekel, 1995) ที่สามารถทางานสอดคล้อง
กับท่าทางการใช้งาน ขนาดสั ดส่ วนร่างกายโดยเฉพาะช่ ว งกว้า งของระยะการก าหนดมุมสัมพัน ธ์ กั บ มิ ติ
ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้งานในบริบทสังคมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ใช้งาน ไม่ส่งผลให้เกิด
ความเปรียบเทียบในข้อบกพร่องด้านร่างกายจากบุคคลทั่วไป มี ขนาดเหมาะสมกับการพกพาติดตัว น้าหนัก
เบา สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม เหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ใช้ ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์อาศัยการ
สั ง เกตการณ์ การสั ม ภาษณ์ จากการทดลองใช้ ง านกั บผู้ใ ช้ง านและการวิ เ คราะห์ รายละเอี ยดอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง หลักการ UD ที่เน้นการออกแบบที่สามารถใช้งานได้โดยเท่าเทียมกัน ให้ได้ผลิตภัณฑ์อานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการใช้งานปัจจุบันของผู้บกพร่องทางการเห็น เกิดความพึงพอใจเชิง
หน้าที่ประโยชน์ใช้สอยและเชิงสังคมวัฒนธรรม อาศัยความรู้ความเข้าใจในบริบทการใช้งานจริงที่ช่วยให้ผู้ใช้มี
โอกาสเข้า ถึงอุปกรณ์ที่ ใ ช้งานสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม
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ภาพที่ 6 การขึ้นรูปกล่องบรรจุอุปกรณ์สาหรับเตรียมนาไปพิมพ์แบบสามมิติ
เครื่องมือในการทบทวนการพัฒนาออกแบบรูปลักษณ์: การใช้งาน Usability ประกอบการพิจารณา
เพื่อทบทวนแนวทางการออกแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Nielsen, J. 1993, Nielsen, J. 2012) เนื่องจาก
คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง คุ ณ ภาพในแง่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ ใ ช้ ง านกั บ หน้ า ที่ ป ระโยชน์ ใ ช้ สอยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมประกอบด้ ว ย การใช้ ง าน (Usability) อรรถประโยชน์ (Utility) และ ความเป็ น
ประโยชน์ (Useful) การใช้งานเป็นคุณลั กษณะเชิงคุณภาพที่ถูกประเมินด้วยผู้ใช้ และหมายรวมถึงการ
ประเมินการใช้งานโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานในระหว่างขั้ นตอนการออกแบบ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านปฏิสัมพันธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ

ภาพที่ 7 กล่องบรรจุปกรณ์หลังจากทาการพิมพ์แบบสามมิติ
การใช้งาน (Usability) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability)
ความสามารถในการจดจาและระลึกได้ (Memorability) ประสิทธิภาพการทางาน (Efficiency) การป้องกัน
และแก้ไขข้อผิดพลาด (Error) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงควรได้รับการออกแบบ
และผลิตให้มีวิธีการใช้งานที่ง่าย สามารถบรรลุงานขั้นพื้นฐานในครั้งแรกที่ใช้ ทางานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ระลึกและเข้าใจวิธีการใช้แม้ไม่ได้ใช้เป็นประจาหรือเป็นระยะเวลานาน กลไกการใช้งานป้องกันสามารถแก้ไข
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ความผิดพลาดได้ ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจจากการใช้งานตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ การใช้งานด้วยหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์ (function) และอรรถประโยชน์ (feature) ที่เกิดจากลักษณะเฉพาะมีความสาคัญเท่าเทียมกันใน
การออกแบบเพื่อผู้ใช้งานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยและเชิงสังคมวัฒนธรรม

ภาพที่ 8 การติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมโดยเซ็นเซอร์รับส่งจะติดตั้งบริเวณใบหู (ซ้าย),
ส่วนกล่องควบคุมเหน็บอยู่บริเวณเอว (ขวา)
นิยาม: ไอโซนาร์ 2 เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น สถานภาพ: ผลิตภัณฑ์
ประเภทชี้นาด้วยเทคโนโลยีและผู้ใช้งาน Technology-and-User-driven Product เกิดจากการผสมผสาน
ของคุณค่าเชิงเทคโนโลยีและคุณค่าเชิงปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับหน้าที่การทางานของผลิตภัณฑ์ มีจุดแข็ง
ด้านการตอบสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอยเชิงเทคโนโลยีและความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากความ
สะดวก ใช้งานง่าย รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์มีการสื่อสารต่อผู้บริโภคถึงเอกลักษณ์และเทคโนโลยีที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์ แนวทางการออกแบบรูปลักษณ์: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานจริง
อาศัยการบูรณาการของหลักการออกแบบอุปกรณ์ในเชิงเทคโนโลยีอานวยความสะดวก AT ร่วมกับหลักการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล UD เพื่อกาหนดคุณสมบัติจาเพาะของผลิตภัณฑ์ ให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่า
เทียมกัน สามารถรับรู้โดยการตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าของผู้ใช้งานได้แบบสามมิติ แจ้งมิติของสิ่งกีดขวาง
ตั้งแต่ระดับเท้าจนถึงระดับศีรษะของผู้ใช้งาน ด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค และเตือนด้วยการทางานขอ ง
ระบบสั่นสะเทือนเชิงเดี่ยวและเชิงผสม ประกอบกับการเปรียบเทียบลักษณะผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในการติดตั้งอุปกรณ์ การเตรียมการใช้งานอุปกรณ์ และสภาพ
ผู้ใช้งานในอิริยาบถต่าง ๆ วัตถุประสงค์เชิงการออกแบบอุตสาหกรรม: ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 5
ประการได้แ ก่ อรรถประโยชน์ (Utility) รูปลักษณ์ (Appearance) การดูแลบารุงรักษา (Maintenance)
ราคาเหมาะสม (Reasonable price) สื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ (Communication) (Dreyfuss, 1967) เป็ น
เป้าหมายสาคัญเบื้องต้นโดยทั่วไปในการออกแบบเพื่อผู้บริโภคและผู้ผลิต ด้วยการตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม สวยงาม ดูแลง่าย สามารถเป็นเจ้าของได้ตามเศรษฐานะ และ
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สื่อสารต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่พบเห็น โดยในกระบวนการพัฒนา iSonar2 ใช้การใช้งาน
Usability ประกอบการพิจารณาเพือ่ ทบทวนแนวทางการออกแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์

ภาพที่ 9 ภาพการติดตั้งตัวอุปกรณ์กับผู้ใช้งาน
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ สาหรับการวัดประสิทธิภาพของระบบบอกเตือนสิ่งกีด
ขวางมีทั้งหมดสามการทดลอง การทดลองแรกคือการวัดประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ US-015 ด้านระยะทาง
โดยให้ตัวเซ็นเซอร์ทามุมเป็นแนวระนาบ θ = 0 องศา กับสิ่งกีดขวางจาลอง เริ่มต้นวัดที่ระยะทาง 0 ถึง 700
เซนติเมตร การทดลองที่สองคือการวัดประสิทธิภาพการตรวจจับในมุมตกกระทบต่าง ๆ โดยที่ระยะทาง
ระหว่างเซ็นเซอร์กับสิ่งกีดขวางเท่ากับ 100 เซนติเมตรส่วนมุมตกกระทบ θ ทามุมตั้งแต่ 90 องศา ถึง 0 องศา
แสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง
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การทดลองที่สามคือการหาอัตราการชนสิ่งกีดขวางบริเวณต่าง ๆ ใช้อาสาสมัครซึ่งนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจานวนสิบคนปิดตาขณะทดสอบ (Blindfolded subject) แบ่งเป็นเพศชายห้าคนและเพศหญิง
ห้าคน ความสูงอยู่ระหว่าง 157 ถึง 180 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 167.5 เซนติเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 6.0 อุปกรณ์บอกเตือนสิ่งกีดขวางถูกติดตั้งไว้บริเวณลาตัวของอาสาสมัครดัง ภาพที่
26 ทั้งนี้ เซ็นเซอร์ตรวจจับด้านบน (Top zone sensor) ตั้งค่ามุมตกกระทบแนวระนาบไว้ที่ θ = 0 องศา
ส่วนเซ็นเซอร์ด้านล่าง (Bottom zone sensor) ตั้งค่ามุมตกกระทบไว้ที่ 50 องศา วิธีการใช้งานและรูปแบบ
การเตือนของอุปกรณ์ถูกแนะนาให้อาสาสมัครเข้าใจก่อนจะทาการปิดตาเพื่อการทดลอง สนามทดสอบซึ่งมีสิ่ง
กีดขวางถูกจาลองขึ้นมา โดยมีความยาว 5 เมตร กว้าง 2 เมตร โดยมีสิ่งกีดขวางจาลองโดยใช้วัตถุที่ ไม่เป็น
อันตรายต่ออาสาสมัคร ทั้งนี้สิ่งกีดขวางทั้ง 7 ตาแหน่งประกอบด้วย สิ่งกีดขวางมุมซ้ายบน, ขวาบน, ด้านบน,
ซ้ายล่าง, ขวาล่าง, ด้านล่าง และทางต่างระดับความสูง 30 เซนติเมตร ดังภาพที่ 11 ทั้งนี้อัตราการชนสิ่งกีด
ขวางในตาแหน่งต่าง ๆ รวมถึงระยะทางที่อาสาสมัครหยุดก่อนสิ่งกีดขวางถูกบันทึกผล

ภาพที่ 11 สนามทดสอบจาลองและการติดตั้งอุปกรณ์กับอาสาสมัคร
ผลการทดลองที่ 1 การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจจั บ ด้ า นระยะทาง แสดงดั ง ภาพที่ 12 โดย
เปรียบเทียบระหว่างค่าระยะทางจริงกับระยะทางที่วัดได้จากค่าของการตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ US-015 โดย
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการตรวจจับโดยใช้เซ็นเซอร์ US-015 นี้มีความแม่นยาที่ระยะทางระหว่าง 0 ถึง 504
เซนติเมตร โดยค่าความผิดพลาดการวัดแบบ Mean square error เท่ากับ 1.76 เซนติเมตร ค่าความผิดพลาด
ดังกล่าวเกิดจากข้อกาหนดของเซ็นเซอร์ US-015 ซึ่งกาหนดการวัดระยะทางไว้ที่ไม่เกิน 5 เมตร
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ภาพที่ 12 ผลการวัดประสิทธิภาพการตรวจจับด้านระยะทาง
ผลการทดลองที่ 2 การวัดประสิทธิภาพความแม่นยาในการวัดระยะทางในมุมตกกระทบต่าง ๆ แสดง
ดัง ภาพที่ 13 กราฟดังกล่าวแสดงการเปรียบเทียบระยะทางจริงกับระยะทางที่อุปกรณ์วัดได้ในมุมตกกระทบ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ 0 องศา ถึง 90 องศา พบว่า เมื่อปรับมุมตกกระทบของเซ็นเซอร์ให้น้อยกว่า 45 องศา ตัว
เซ็นเซอร์จะวัดระยะทางผิดพลาดเนื่องจากเกินขอบเขตความสามารถการทางานของเซ็นเซอร์ US-015 ซึ่ง
กาหนดไว้ให้ทางานได้ดีในมุมตกกระทบไม่เกิน 45 องศา
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ภาพที่ 13 ผลการวัดประสิทธิภาพการตรวจจับในมุมตกกระทบต่าง ๆ
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ผลการทดลองที่ 3 การวัดผลอัตราการชนสิ่งกีดขวางและระยะทางการหยุดก่อนสิ่งกีดขวางสามระดับ
คือสิ่งกีดขวางด้านบน (Top zone), ด้านล่าง (Bottom zone) และพื้นต่างระดับ (Down step) แสดงใน
ตารางที่ 3 โดยค่าเฉลี่ยอัตราการชนสิ่งกีดขวาง (Average collision percentage) คานวณจากผลรวมจานวน
การชนสิ่งกีดขวางของอาสาสมัครหารด้วยจานวนของอาสาสมัคร ส่วนค่าเฉลี่ยระยะการหยุด ( Average
stopping distance) คานวณจากผลรวมระยะทางระหว่างปลายเท้าของอาสาสมัครและสิ่งกีดขวางเมื่อ
อาสาสมัครทาการหยุดเดินเมื่อพบสิ่งกีดขวางหารด้วยจานวนอาสาสมัคร
ตารางที่ 7 ผลการวัดอัตราการชนสิ่งกีดขวางและระยะทางการหยุดก่อนสิ่งกีดขวาง
ระดับสิ่งกีดขวาง

ระยะการหยุด (ซม.)

อัตราการชน (%)

ระดับศีรษะ

60.4

6.67

ระดับลาตัว

22.5

16.67

ระดับเอวลงไป

4.45

30.00

ค่าเฉลี่ย

29.12

17.78

จากผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการชนสิ่งกีดขวางเกิดมากที่สุดกับสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นต่าง
ระดับ ซึ่งเกิดจากอาสาสมัครที่ส่วนสูงน้อยกว่า 164 เซนติเมตร เนื่องจากอาสาสมัครดังกล่าวไม่สามารถหยุด
ได้ทันและตกลงไปในทางต่างระดับจาลอง อย่างไรก็ตามการชนสิ่งกีดขวางส่วนใหญ่เกิดจากการที่อาสาสมัคร
ไม่สามารถแยกแยะตาแหน่งซ้ายขวาของสิ่งกีดขวางด้านล่างได้ เนื่องจากชุดบอกเตือนสิ่งกีดขวางพื้นล่าง
(Bottom zone feedback) อยู่ ใ กล้ กั น จนเกิ น ไป ทั้ ง นี้ ข้ อ ผิ ด พลาดดั ง กล่ า วจะถู ก แก้ ไ ขในขั้ น ตอนการ
ออกแบบและทดลองเพื่อพัฒนาและกาหนดรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 14 การติดตั้งอุปกรณ์ไอโซนาร์-2 เพื่อทดสอบกับผู้พิการทางสายตา
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6.2 การทดสอบความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน สาหรับการทดสอบระดับความพึงพอใจผู้ใช้งานเครื่องไอ
โซนาร์-2 ในเบื้องต้นได้ทดสอบกับผู้พิการทางสายตาบอดสนิท (Totally blind) ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
จานวน 5 คน ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 18.8 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.095 ทาการทดสอบ ณ ตึกผู้ป่วยนอก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังภาพที่ 14 การทดสอบจากให้ผู้ใช้งานเปิดและสวมใส่ด้วยตนเองเครื่อง
และเดินสารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นเวลาคนละ 5 นาที และให้ผู้ใช้งานปิดและเก็บอุปกรณ์ด้วยตนเอง
หลังจากนั้นจึงทาการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของอุปกรณ์ โดยใช้ชุดคาถามเพื่อ ประเมินความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมของระยะการตรวจจับสิ่งกีดขวาง, การบอกเตือนด้วยระบบสั่น ,
ความยากง่ายในการใช้งาน, รูปลั กษณ์ของอุปกรณ์ โดยใช้เกณฑ์ในการวัดแบบ Likert Scale ในการให้
คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยที่ ระดับ 1 =ควรปรับปรุง, ระดับ 2 = พอใจ, ระดับ 3 = ปานกลาง, ระดับ
4 = ดี, ระดับ 5 = ดีมาก ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้พิการทางสายตาหลังการใช้งาน
ส่วนเบี่ยงเบน

ค่าเฉลี่ย

ระดับคะแนน

มาตรฐาน

(คะแนน 1-5)

จากการเฉลี่ย

ระยะการตรวจจับสิ่งกีดขวาง

0.84

4.2

ดีมาก

การบอกเตือนด้วยระบบสั่น

0.82

3.8

ดี

การใช้งานอุปกรณ์

0.71

4.0

ดีมาก

การสวมใส่อุปกรณ์

0.55

3.6

ดี

รูปลักษณ์อุปกรณ์

1.14

3.4

ดี

0.81

3.8

ดี

หัวข้อความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สาหรับงานวิจัยเดิมของผู้ทาวิจัย คือ ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็น
อุปกรณ์ที่ออกแบบโดยใช้ความต้องการจากผู้ใช้งานคือผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นฐาน บอกเตือนสิ่งกีดขวาง
ระดับเอวถึงศีรษะในระยะ 130 เซนติเมตรด้วยระบบสั่น สาหรับปัญหาของไอโซนาร์ จากการที่ให้ผู้บกพร่อง
ทางการเห็นในประเทศไทยจานวน 250 คนทดสอบการใช้งานจริง (มีนาคม 2556 – พฤศจิกายน 2557)
พบว่า ผู้ใช้ยังคงเดินชนสิ่งกีดขวางในระดับ ศีรษะ ช่วงไหล่และช่วงเอวลงไป ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องหลบ
สิ่งกีดขวางไปทางใดทาให้เสียเวลาหาเส้นทาง และการใช้งานไม่สะดวกเนื่องจากการใช้สายคล้องคอทาให้
อุปกรณ์แกว่งหมุนบิดไปมา ทาให้หันหน้าตัวเครื่องผิดด้านบ้าง สั่นไม่โดนผู้ใช้บ้าง, ผู้ใช้งานมีการรับรู้ทางการ
สัมผัสไม่เท่ากัน บางคนใช้แล้วรู้สึกว่าการสั่นเตือนน้อยเกินไปหรือมากเกินไป และรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ไม่
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เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ งานวิจัยนี้จึงเสนอ ไอโซนาร์ -2 เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้บกพร่องทางการ
เห็น ออกแบบโดยใช้ค วามต้อ งการจากผู้ ใ ช้ ง านคื อผู้ บกพร่ อ งทางการเห็น เป็ นฐานเป็ นจ านวน 100 คน
สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านหน้าของผู้ใช้งานได้แบบสามมิติ บอกเตือนสิ่ งกีดขวางตั้งแต่ระดับเท้าจนถึง
ระดับศีรษะของผู้ใช้งาน ด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิคความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งทางานร่วมกันสี่ตัว (QuadUltrasonic Transducer) ในการตรวจหาสิ่งกีดขวางได้ทั้งสามมิติ (ความสูง , ความกว้าง, ความลึก) บอก
ตาแหน่งสิ่งกีดขวางด้วยระบบสั่นแบบสัมผัสคู่ (Dual-Tactile Feedback) ประสิทธิภาพความแม่นยาสูง มี
ความปลอดภัย, แข็งแรงทนทาน มีความสะดวกสบายในการใช้งาน รูปลักษณ์เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้ ใน
ราคาอันสมควร ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั้งด้านประสิทธิภาพและการออกแบบ สาหรับขั้นตอนการ
ออกแบบเครื่อง ไอโซนาร์-2 นั้น ใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับผู้พิการแบ่งเป็นสี่ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
คือขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน (Gathering requirements) เพื่อที่จะเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งาน
จัดปัญหาในชีวิตประจาวันที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ส่วนใหญ่ ส่วนขั้นตอนที่สองคือการ นาองค์ความรู้ที่
มีอยู่และความต้องการของผู้ใช้งานมาออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ขั้นตอนที่สาม คือ การนาต้นแบบเบื้องต้น
นาไปให้ผู้ใช้งานกลุ่มเล็ก ๆ ได้ลองใช้จริง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้อติชม
ของผู้ใช้งานเบื้องต้น
จากการสรุปผลการทดสอบความพึงพอใจของอุปกรณ์โดยกลุ่มตัวอย่างผู้พิการทางสายตาเบื้องต้น
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ โดยรวมโดยใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (ช่วงคะแนน 1-5) อยู่ที่ 3.80 คะแนน หรือ
ในระดับดี หลังจากการทาแบบประเมินความพึงพอใจ ทางทีมงานได้ทาการสัมภาษณ์ผู้พิก ารทางสายตา
รายบุคคล สามารถสรุปประเด็นสิ่งที่ชอบและอยากให้ปรับปรุงได้ สาหรับสิ่งที่ผู้ใช้งานชอบอย่างแรกคือรูปทรง
ที่คล้ายกับหูฟังดูไม่แปลกแยกกับคนทั่วไปและรู้สึกทันสมัย ชอบการใส่ไว้ด้านหลังใบหูเนื่องจากไม่รู้สึกอึดอัด
และสามารถใช้หูในการฟังเสียงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ชอบการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเปิดการ์ดใช้ได้แล้ว
ชอบที่อุปกรณ์การชาร์จไฟที่คล้ายกับสมาร์ทโฟนรู้สึกคุ้นเคยเข้าใจง่าย ชอบการแยกระบบสั่นแบบซ้ายขวา
เนื่องจากทาให้สามารถระบุทิศทางของสิ่งกีดขวางได้ สาหรับประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ อยากไห้ตัวอุปกรณ์
แนบกับใบหูมากกว่านี้ โดยการสามารถปรับเข้ากับส่งใบหูของแต่ละบุคคลได้ อยากให้สามารถปรับระดับการ
สั่นได้ อยากให้อุปกรณ์ทางานได้แบบไร้สาย อยากให้ตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านข้างได้ด้วย อยากให้เลือกสีได้
ตามต้องการ อยากให้ตัวอุปกรณ์บางและเล็กกว่านี้ อยากให้มีกล่องเก็บแบบเปิ ดเก็บได้ กันกระแทกได้ อยาก
ให้สามารถถอดสายหูฟังออกได้เพื่อการเก็บที่ง่ายขึ้นอยากให้อุปกรณ์สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งกีดขวาง
ได้ว่าคืออะไรและห่างในระยะกี่เมตร อยากให้อุปกรณ์สามารถบอกชื่อสถานที่ได้และสามารถบอกทิศทาง
สุดท้ายคืออยากให้อุปกรณ์สามารถชาร์จไฟกับแบตเตอรี่พกพาที่ผู้พิการทางสายตาพกติดตัวได้

หน้าที่ 125

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ทุ น วิ จั ย มุ่ ง เป้ า กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ด้ อ ยโอกาส และบุ ค คลพิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
เอกสารอ้างอิง
Loomis, J., Golledge, R.G., Klatzky. (2001). R.L. GPS-Based Navigation Systems for the Visually
Impaired. In Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality, Associates
Publishers: Mahwah, NJ, USA.
Oh, S.M., Tariq, S., Walker, B., Dellaert, F. (2004). Map-Based Priors for Localization. In
Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems, Sendai, Japan, 28 September–2 October.
Yuan, D., and Manduchi, R. (2004). A tool for range sensing and environment discovery for the
blind. In Proc. 2004 Conf. Comput. Vis. Pattern Recogn.Workshop, Washington, DC, Jun.
27–Jul. 02, vol. 3, pp. 39–39.
Ritz, M., and Koenig, L. (2005). Laser technique improves safety for the blind. In International
Newsletter on Micro–Nano Integration, vol. 5, pp. 39–40, October 2005.
Benjamin, J., Ali, N., and Schepsis, A. (1973). A laser cane for the blind. In Proc. San Diego
Biomedical Symposium, vol. 12, pp. 53–7.
Rodríguez, A., Yebes, J.J., Alcantarilla, P.F., Bergasa, L.M., Almazán, J., Cela, A. (2012). Assisting
the Visually Impaired: Obstacle Detection and Warning System by Acoustic Feedback.
Sensors 2012, vol. 12, page 17476-17496.
Ifukube, T., Sasaki, T., and Peng, C. (1991). A blind mobility aid modeled after echolocation of
bats. In IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 38, no. 5, pp. 461–465, May 1991.
Shoval, S., Borenstein, J., and Koren, Y. (1994). Mobile robot obstacle avoidance in a
computerized travel aid for the blind. In Proc. 1994 IEEE Robot. Autom. Conf., San
Diego, CA, May 8–13, pp. 2023–2029.
Shah, C., Bouzit, M., Youssef, M., and Vasquez, L. (2006). Evaluation of RU-netra– tactile
feedback navigation system for the visually impaired. In Proc. Int. Workshop Virtual
Rehabil., New York, 2006, pp. 71–77.
หน้าที่ 126

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

S. Vorapatratorn, K. Nambunmee. (2014). iSonar: An Obstacle Warning Device for the Totally
Blind, Journal of Assistive, Rehabilitative & Therapeutic Technologies 2014, 2: 23114,
eISSN 2001-6824, Vol 2, June 2014, pp. 1-6 – http://dx.doi.org/10.3402/jartt.v2.23114
Murugavel, R. (2001). Ultrasonic Distance Measurement with the MSP430. In Texas Instruments
Application report, Oct. 2001. Pp. 1–17.
Xiao, G., Brady, M., Noble, J., Zhang, Y. (2002). Segmentation of Ultrasound B-mode Images
with Intensity Inhomogeneity Correction. IEEE Trans. Med. Imaging., 21, 48–57.
Hersh MA. 2014. The Design and Evaluation of Assistive Technology Products and Devices Part
1: Design. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation.
[cited 2014 Oct 16] Available from: http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia
/en/article/309/]
กุลธิดา เตชวรสินสกุล. 2557. “กว่ากึ่งทศวรรษของการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต ”. Me Style Home and
Living 11(2015): 134 – 137
Kroemer Karl H.E. (2006). Extra-Ordinary’ Ergonomics: How to Accommodate Small and Big
Persons, The Disabled and Elderly, Expectant Mothers, and Children (Hfes Issues in
Human Factors and Ergonomics). CRC Press. Roozenburg, 2006.
Álvarez A., and Ritchey T. (2015). Applications of General Morphological Analysis from
Engineering Design to Policy Analysis. AMG Vol. 4 No. 1 (2015) [Online]. Accessed 18
May 2016. Available from http://www.amg.swemorph.com/pdf/amg-4-1-2015.pdf
Nielsen, J. (1993) Usability Engineering. Academic Press. Chapter 2.2, p. 26. [Online]. Accessed
19 May 2016. From http://garyperlman.com/quest/quest.cgi?form=NAU
Neilsen J. (2016). Usability: 101 Introduction to Usability Date: 2012-01-24 [Online]. Accessed
19 May 2016. From https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-tousability/
Kolchenko A. (2016). What are the differences between usability attributes and usability
requirements Date: 2014-05-29 [Online]. Accessed 19 May 2016. From
http://ux.stackexchange.com/questions/58135/what-are-the-differences-betweenusability-attributes-and-usability-requirements

หน้าที่ 127

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

กรวิทย์ จันทร์ดี. (2550) .การศึกษาทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคนตา
บอดต้นแบบ : กรณีศึกษา ชุมชนคนตาบอดดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
เจเรมี ซีบรุก. (2554) คู่มือเข้าใจชนชั้น วรรณะความเหลื่อมล้า . กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
ธรรม จตุนาม. (2548). ศึกษารูปแบบการสอนการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของ
คนตาบอดและสายตาเลื อนราง:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการบัณฑิต
วิทยาลัยหาวิทยาลัยมหิดล.
ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. (2539). กาเนิดสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. (2541). สถาปัตยกรรมกัมปนาทแห่งความสงัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จั น ทรางกู ล . (2547). การต่ อ สู้ กั บ ชี วิ ต ในโลกมื ด บั น ทึ ก ของผู้ ไ ม่ ย อมพ่ า ยต่ อ ชะตากรรม.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง.
วิมลวรรณ อังสุวรรณ. (2546). การเปรียบเทียบความหมายของกริยาแสดงระหว่างคนสายตาปกติและคน
สายตาพิการ ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สามารถ รั ต นสาคร. (2545). ศึ ก ษาทั ก ษะการมี วิ ถี ชี วิ ต อิ ส ระในกลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ ที่ พิ ก ารทางการมองเห็ น ใน
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล.” วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการงานฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
อรศิริ ปาณินท์. (2538). ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรังสิต.

หน้าที่ 128

IP-006

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง
The Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Equipment
Luggage Design
ศุภเดช หิมะมาน1* , นิโลบล ศรีสุวรรณ2
Supadach Himamarn1*, Nilobon Srisuwan2
Department of Art and Design
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1. บทคัดย่อ
การล้างไตทางช่องท้องเป็นวิธีการชะลอความเสียหายจากโรคไตเรื้อรังที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติเองได้ โดย
ผู้ป่วยต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์และผ่านการอบรมการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง การล้างไตทางช่องท้อง
ผู้ป่วยจะต้องล้างไต 4 ครั้งต่อวัน ครั้งละประมาณ 30 นาที ทาให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจาวัน
นอกสถานที่ การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้องจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพกพาอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการล้างไตทางช่องท้องออกเพื่อทาการล้างไตอย่างปลอดภัยนอกสถานที่เมื่อมีความจาเป็นในการใช้
ชีวิตประจาวันได้ การออกแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกระเป๋าสัมมาระขนาดเล็กที่มีล้อและก้านปรับระดับความสูง
สาหรับลาก อุปกรณ์ภายในกระเป๋าถู กออกแบบให้การล้างไตนอกสถานที่ไม่เป็นเป้าสายตาต่อบุคคลทั่วไป การ
ออกแบบลวดลายและรูปทรงแสดงบุคลิ กความแข็งแรง สงบ กึ่งทางการ กระเป๋ามีช่องใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่อง
ท้องและช่องใส่สัมมาระในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องล้างไต สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
ปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ
คาสาคัญ: โรคไต, การล้างไตทางช่องท้อง, การออกแบบกระเป๋าสัมภาระ
Abstract
The Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) equipment luggage was designed
for Kidney disease’s patients are convenience to pick up the CAPD equipment to treat by
themselves outside their home. The luggage design proposal is make the save CAPD and Barrier
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when doing CAPD from the watcher. The Luggage designed colour and form was strong, calm and
casual styling to encourage the Kidney disease’s patients.
Keyword: kidney disease, the continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD, Luggage Design
2. บทนา
โรคไตเรื้อรัง เป็นภาวะที่มีการทาลายไต ส่งผลให้ไตทางานผิดปกติ ซึ่งทราบได้จากการตรวจเลือด ตรวจ
ปัสสาวะ เอกซเรย์ และ/หรือตรวจพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อไต โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของทั่ว
โลกรวมถึงประเทศไทย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง ทาให้เกิด
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตามมา และเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิ ต สาเหตุของโรคไตเรื้อรังที่พบบ่อย
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กรวยไตอักเสบเรื้อรัง นิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ โรคถุงน้าในไต โรคหัวใจ โรค
เกาต์ และการได้รับสารหรือยาที่ทาลายไต เช่น ยาแก้ปวด บางชนิด และยาปฏิชีวนะ บางชนิด เป็นต้น จุดประสงค์
ของการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง คือ เพื่อชะลอการเสื่อมของไตและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้เพราะเมื่อไตเสียไป
แล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ การรักษาเฉพาะเจาะจงตามชนิดของโรคไตเรื้อรัง เช่น คุมระดับน้าตาล
ในเลือดในกรณีเป็นเบาหวาน กาจัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ประเมินและรักษาโรคหรือภาวะอย่างอื่น
ที่พบร่วมด้วย ชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันและรักษาผลแทรกซ้อนที่
เกิดจากการทางานของไตลดลง เตรียมผู้ป่วยสาหรับกรณีไตวายเรื้อรัง รวมถึงเตรียมการรักษาทดแทนไตให้การ
รักษาทดแทนไต เช่น การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง หรือการปลูกถ่ายไต เมื่อมีภาวะไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย
การล้างไตทางช่องท้องเป็นการทาความสะอาดเลือดและขจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายโดยใช้
ตัวกรองที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็คือ เยื่อบุผนังช่องท้องของร่างกายนั่นเอง เยื่อบุผนังช่อ งท้องเป็นเยื่อบางๆ ที่
ห่อหุ้มช่องท้อง หรือเป็นเยื่อที่แบ่งช่องในท้อง ซึ่งบรรจุอวัยวะต่างๆ ทั้งกระเพาะอาหาร ม้าม ตับ และลาไส้ น้ายา
ล้างไตจะถูกใส่เข้าไปในช่องท้อง เยื่อบุผนังช่องท้องจะทาหน้าที่กรองของเสียและของเหลวออกจากเลือดไปสู่น้ายา
ล้างไต หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง น้ายาล้างไตที่มีของเสียอยู่จะถูกปล่อยออกจากช่องท้องและถูกแทนที่ด้วยน้ายา
ใหม่ ที่ เ ติ ม เข้ า ไป ทั้ ง หมดนี้ เ รี ย กว่ า การเปลี่ ย นถ่ า ยน้ ายาล้ า งไตและการแลกเปลี่ ย นของเสี ย พยาบาลผู้ มี
ประสบการณ์ในการล้างไตทางช่องท้องจะช่วยฝึกสอนให้สามารถทาการล้างไตทางช่องท้องได้ ด้วยตนเองที่หน่วย
บริการล้างไตในฐานะผู้ป่วยนอกได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถทาการล้างไตทางช่องท้องได้เองหลังจากได้รับการ
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ฝึกอบรมประมาณ 5-7 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การเปลี่ยนถ่ายน้ายาล้างไต
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะปล่อยน้ายาล้างไตออกจากช่องท้อง ระยะใส่น้ายาล้างไตกลับเข้าสู่ช่องท้อง และระยะ
ค้างน้ายาล้างไตไว้ในช่องท้อง ซึ่งวิธีการล้างไตทางช่องท้องนี้จะไม่มีการสูญเสียเลือดจากร่างกาย
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเป็นการทาความสะอาดเลือดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
โดยที่ผู้ป่วยยังสามารถทากิจวัตรเช่นเดินไปมาได้ตามปกติแม้ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ายาล้างไต เพราะการล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองนี้ ใช้เพียงถุงน้ายาล้างไตซึ่งแขวนบนเสาที่มีล้อในระหว่างการใส่น้ายาล้าง
ไตเข้าไปในช่องท้อง และสายที่เชื่อมต่อมายังสายท่อล้างไตของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ายาล้างไต
วันละ 4 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า ตอนกลางวัน ก่อนอาหารเย็นและก่อนนอน ซึ่งการเปลี่ยนน้ายาล้างไตใน
แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ30 นาที น้ายาล้างไตจะค้างอยู่ในช่องท้องในช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนของเสียและใน
ช่วงเวลากลางคืน ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ายาล้างไตผู้ป่วยสามารถทากิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เป็นข้อห้ามได้ เช่น ดู
ทีวี คุยโทรศัพท์ นั่งทางานบนโต๊ะ หรืออ่านหนังสือ เป็นต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ายาล้างไตสามารถทาได้ในบริเวณที่
สะอาด ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทางาน หรือแม้แต่เวลาไปท่องเที่ยว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการออกแบบกระเป๋าสาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการบาบัดรักษาทดแทนไตด้วย
วิธีการล้างไตทางช่องท้องโดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ทาการรักษาทาให้ได้
ข้อสังเกตมาทาการออกแบบ ซึ่งก็คือการนาพฤติกรรมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ล้างไตมาทาการ
ออกแบบจัดการภายในและภายนอกกระเป๋ า เพื่อให้ตอบสนองต่อ การใช้ง านของตั วผู้ป่ วยและช่ วยส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ต่อการใช้งานของตัวผู้ป่วยเอง
3. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาอุปกรณ์ล้างไตสาหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการล้างไตของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
3.3 เพื่อออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้องแบบพกพา
4. ขอบเขตด้านพัฒนาและออกแบบ
4.1 นาเสนอแนวคิดกระบวนการออกแบบกระเป๋าสาหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องให้สะดวกในการล้างไต
ให้สามารถพกพาออกนอกสถานทีไ่ ด้ ซึ่งเป็นข้อจากัดเดิมในการรักษาที่ต้องล้างไตอยู่บ่อยๆ
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4.2 รักษาภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ต้องทาการล้างไตในที่สาธารณะหรือในสถานที่ต่างๆ และตอบสนอง
ประโยชน์ในด้านการใช้งาน
ในการออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไต จะต้องศึกษากิจกรรมที่ผู้ป่วยโรคไตต้องกระทาใน
ชีวิตประจาวันซึ่งการล้างไตก็เป็นกิจวัตรหลักในแต่ละวันทีต่ ้องศึกษา จึงต้องทาความเข้าใจและเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการล้างไตทางช่องท้องดังนี้ การล้างไตทางช่องท้อง Continuous Ambulatary Peritoneal
Dialysis: CAPD เป็นการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ายาด้วยตนเองโดยเปลี่ยนตอน
กลางวัน 3 ครัง้ และก่อนนอนอีก 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามความถี่ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ายา รวมถึงปริมาตรน้ายาที่
ใช้ จะปรับให้เหมาะสมกับผูป้ ่วยโดยจะพิจารณาจาก residual renal function และคุณสมบัติของเยื่อบุช่อง
ท้องในการแลกเปลี่ยนสาร การล้างไตด้วย ซึ่งในการล้างไตทุกครั้งจะต้องมีการจดบันทึกปริมาณ เวลาในการ
ล้างไต เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยต่อไป วิธี CAPA นี้ผู้ป่วยจะต้องมีความพร้อมในการรับผิดชอบต่อการ
รักษาพยาบาลด้วยตนเอง จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ยังแข็งแรง ช่วยตัวเองได้ หรือมีผู้ใกล้ชิดที่สามารถช่วยเหลือใน
การล้างไตได้ เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถนาไปใช้ที่ที่อยู่ของผู้ป่วยได้ และวิธีการ ไม่ซับซ้อนมากนัก
ผู้ป่วยจึงสามารถทาการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านได้ ไม่ต้อง ลางาน หรือเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาโรงพยาบาลบ่อย โดยมาพบแพทย์เป็นระยะตามความเหมาะสม เช่น 1–2 เดือนต่อครั้ง โดยทั่วไป
ต้องทาการเปลี่ยนถ่ายน้ายาวันละ 4–5 ครัง้ และต้องทาต่อเนื่องทุกวัน โดยใช้ เวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ายาแต่
ละครั้งไม่เกิน 30 นาที และระหว่างการเปลี่ยนถ่ายน้ายาแต่ละครั้ง ซึ่งห่างกันประมาณ 4–5 ชั่วโมง ผูป้ ่วยหรือ
ญาติ และผู้ดูแล ก็สามารถไปทากิจวัตรต่างๆ ได้ตามปกติ แต่ในรอบสุดท้ายของวันซึ่งมักทา ก่อนเข้านอน จะ
ทิ้งค้างไว้ 6–8 ชั่วโมงโดยไม่จาเป็นต้องตื่นมาเปลี่ยนน้ายา กลางดึก
วิธีการล้างไตและอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการล้างไตทางช่องท้อง
การล้างไตด้วยวิธีนี้จะมีชุดอุปกรณ์สาหรับการล้างไตทางช่องท้องแบ่งเป็น 2 อย่างคือ
1. อุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา
1.1 สายล้างไตทางช่องท้อง (Tenckhoff Catheter) เป็นสายท่ออ่อนขนาดเล็กที่ใส่เข้าไปในช่องท้องผ่านผนัง
ท้อง เพื่อเป็นช่องทางให้น้ายาไตไหลเข้าออก การใส่สายท่อล้างไตเข้าไปในช่อท้องใช้เพียงการผ่าตัดเล็ก
แบบผู้ป่วย โดยปกติแล้วสายท่อล้างไตจะไม่สร้างความเจ็บปวด และจะติดอยู่กับผู้ป่วยตลอดทาการล้างไต
ทางช่องท้อง ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของผู้ป่วย
1.2 สายต่อเพื่อส่งผ่านน้ายาชนิดสั้น (Transfer set) ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน ดังนั้นทุก 6 เดือน
ต้องติดต่อที่หน่วยล้างไตทางช่องท้อง เพื่อเปลี่ยนสายยาง
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2. อุปกรณ์ที่ไม่ติดอยู่กับตัวผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา
2.1 ท่อส่งน้ายาเข้าออก
2.2 ถุงน้ายา น้ายาล้างไตทาง ช่องท้องที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย ปัจจุบนั ความเข้มข้นที่ใช้กันคือ 1.5 %
2.5 % และ 4.25% โดยน้ายาที่มีความเข้มข้นของน้าตาลกลูโคสมาก จะดึงน้าส่วนเกินออกจากร่างกายได้มาก
และเร็วกว่าน้ายาที่มีความเข้มข้นของน้าตาลกลูโคสน้อย
ในอดีตจะมีระท่อส่งน้ายาล้างไตเข้าช่องท้องหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางสายตรง และการเดินท่อรูป
ตัววาย แต่ก็มีปัจจัยด้านความสะอาดและความสะดวก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่ไม่ต่างกันนักในปัจจุบัน
จึงเหลือวิธีที่นิยมใช้อยู่คือ ระบบท่อส่งน้ายาเข้าออกรูปตัววาย (Y-Set system) ที่มีถุงน้ายาใหม่และถุงเปล่าติด
มากับสาย ให้ใช้กับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง น้ายาในระบบนี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Twin Bag และ Andy Disc ทั้ง
2 ชนิด เป็นระบบที่ทางานเหมือนกัน คือ สายส่งน้ายา จะมีลักษณะเป็นตัว (Y) โคนของสายยางจะต่อกับสายต่อ
เพื่อการส่งผ่านน้ายาที่หน้าท้องของผู้ป่วย ปลายสาย 2 ข้าง จะใช้ต่อกับถุงน้ายา ล้างไตใหม่ 1 ข้าง และอีกข้างจะ
ใช้ต่อกับถุงเปล่า สาหรับเปิดน้าออกจากท้องผู้ป่วย ระบบนี้เมื่อผู้ป่วยถ่ายน้ายาเก่าออกจากช่องท้องเสร็จแล้ว จะ
ทาการ ปิดปลายด้านที่ต่อกับสายที่เข้าไปในช่องท้องผู้ป่วย และเปิดให้นายาจากถุ
้
งน้ายายาใหม่ ไหลผ่านภายใน
สายไปสู่ถุงเปล่าโดยไม่เข้าสู่ช่องท้องผู้ป่วย เพื่อเป็นการล้างทาความสะอาดภายในสายระยะหนึ่งก่อน ซึ่งสามารถ
ลดจานวน เชื้อโรคที่หลุดรอดเข้าไปในสายขณะเปลี่ยนถุงน้ายา แล้วจึงปิดสายด้านถุงเปล่า และเปิดให้น้ายาไหล
เข้าสู่ช่องท้องผู้ป่วย ข้อดี คือสามารถลดอัตราการติดเชื้อในช่องท้องได้ และยังสามารถ แบ่งน้าใส่ท้องครั้งละน้อยๆ
ได้ในกรณีที่ผู้ปว่ ยไม่สามารถทนต่อการใส่น้ายา ปริมาณมากในครั้งเดียวได้

ภาพแสดงถุงนายาใหม่ และถุงเปล่าติดมากับสายชนิด Andy Disc
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ภาพแสดงตาแหน่งในการวางสายล้างไตทางช่องท้อง
การเตรียมสถานที่และสิ่งแวดล้อมสาหรับการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ป่วยและผู้ดูแลจะต้อง
เตรียมสถานทีใ่ ห้พร้อมก่อนรับการรักษาด้วย การล้างไตทางช่องท้อง โดยเน้นในด้านสุขอนามัยความสะอาดเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ ดังนี้ บริเวณสาหรับเปลี่ยนน้ายาสะอาด ควรจัดพื้นที่แยกเป็น สัดส่วนหรือเป็นห้อง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีแสงแดดส่องถึง มีส่วนไว้รองรับถุงน้ายาที่ใช้แล้ว มีแหล่งน้าสะอาด น้าประปา มีอ่างล้างมือ ก๊อก
น้า สาหรับสถานที่เก็บน้ายาล้างไตควรวางในที่ร่มแสงแดดไม่ส่องจัด วางสูงจากพื้นดินที่แห้งไม่อับชื้นพื้นซีเมนต์
และมีการจัดเก็บน้ายาตามลาดับก่อน-หลัง การเตรียมอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ายาและอุปกรณ์ทาแผล ช่อง
สายออก ต้องมีกล่องฝาปิดใส่อุปกรณ์สาหรับการใช้ล้างไตและทาแผล มีสถานที่สาหรับวางน้ายา ตาชั่งชนิดแขวน
สบู่เหลวแบบมีปั้มกดตะกร้ารองรับผ้าเช็ดมือที่ใช้แล้ว ถังรองรับถุงน้ายาล้างไตที่ปล่อยออกจากช่องท้อง
5. แนวคิดการพัฒนากระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง
เมื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล้างไตทางช่องท้องจนเข้าใจถึงข้อจากัดในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้ป่วยและการรักษาแล้วจึงนาข้อมูลข้างต้นมาร่วมใช้ในการออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไต
ทางช่องท้องโดยมีปัจจัยการออกแบบ (Design factors) ที่จะนามาใช้คือ
หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องนาเสนอประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์การออกแบบที่ตั้งไว้ ก่อน
การมี ข้ อ มู ล ด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ ง าน ข้ อ มู ล เฉพาะทางจะมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การออกแบบหน้ า ที่ ใ ช้ ส อยให้ มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง ขนาด
สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม
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และได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีก่อนจะ
รับรู้ถึงประโยชน์ใ ช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้ ฉนั้นในการออกแบบครั้งนี้จึงต้องสังเกต สอบถาม
ความชอบ ความนิยมของกลุ่มผู้ใช้งานหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดรูปทรงและสีต่อไป
ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกล
เกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจากัดที่เหมาะสมสาหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกที่ดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านจิตวิทยา (Psychology) และสรีระวิทยา (Physiology)
ความปลอดภัย (Safety) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามนุษย์ การออกแบบจึงต้องคานึงถึง
ความปลอดภัยผู้ใช้งานเป็นสาคัญ โดยจะเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคาอธิบายการใช้ งาน ทั้งนี้จะรวมถึงความแข็งแรง
(Construction)ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยว่าใช้ในสภาพแวดล้อมใด
ราคา (Cost) ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด มีฐานะ
เป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ การออกแบบสามารถกาหนดแบบประมาณงบประมาณที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น อันจะทาให้เกิดการนาไปใช้งานจริงในกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้น ทั้งนี้งบประมาณราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ จะส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุ เกรดวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมะสม
การบารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ควรออกแบบให้สามารถบารุงรักษา และแก้ไข
ซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชารุดเสียหายเกิดขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการทาความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
การออกแบบ
เริ่มต้นจากแนวคิดที่จะให้ผู้ป่วยโรคไต มีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ในสังคมคนปกติได้อย่างเท่าเทียมกันแม้จะมีความ
เจ็บป่วยภายในร่างกายแต่ก็ไม่ได้อยากจะแสดงออกถึงความเจ็บป่วยนั้นออกมาสู่ภายนอก จึงออกแบบให้กระเป๋า
ใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้องนี้ มีลักษณะคลายกับกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กทั่วไป ผู้ปว่ ยสามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยง่าย ช่วยในการผ่อนแรง รวมถึงสามารถบรรจุสิ่งของที่จาเป็นต่อการล้างไตได้ทั้งหมด และสิ่งของที่ใช้ใน
กิจกรรมอันไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้ เช่น เอกสาร คอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์อิเลกโทรนิกค์ เสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย เครื่องเขียน เป็นต้น โดยวางบุคคลิกของผูใ้ ช้งานไว้ในช่วงอายุ 45-65 ปี วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ถึงแม้จะ
เจ็บป่วยมีโรคประจาตัว แต่ก็อยากให้ผู้อื่นเห็นความแข็งแรง มีความสุขมุ มั่นคง เป็นทางการ แต่ไม่เคร่งเครียด มี
ความร่าเริง พร้อมจะสู้กับโรคประจาตัวด้วยใจที่เข็มแข็ง
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พร้อมทั้งนาแนวคิดการใช้วสั ดุที่ใกล้ตัวผู้ป่วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้จะทาให้ลดปริมาณขยะทาง
การแพทย์ลงและลดต้นทุนด้านวัสดุการผลิตลงด้วยเช่นกันจึงนาถุงน้ายาล้างไตที่บรรจุส่วนของน้ายาที่ใช้หมดแล้ว
มาเป็นวัสดุหนึ่งในการผลิตกระเป๋า

ภาพแสดงแนวคิดการออกแบบบุคลิกของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มคี วามจาเป็นต้องบรรจุในกระเป๋า
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เนื่องจากวัตถุประสงค์ของงานออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไตนี้เราได้กาหนดว่าจะต้องทาให้ผู้ป่วย
สามารถนาอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการล้างไตทางช่องท้องและสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนตัวเคลื่อนย้ายได้
โดยไม่ต้องใช้แรงหรือทาให้ร่างกายรับภาระมากนัก ผลงานแบบร่างกระเป๋าในครั้งแรกจึงนาแนวทางบุคลิคของ
ผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้และพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางช่องท้องนอกสถานที่มาออกแบบเป็นกระเป๋าลากใช้
ล้อในการเคลื่อนที่ ออกแบบให้มีช่องในการเก็บสิ่งของที่สามารถทาหน้าทีเ่ ป็นฉากกั้นปิดบังการวางอุปกรณ์การล้าง
ไตได้
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การเลือกกราฟฟิกแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงลักษณะพิเศษ ความเป็นผู้ป่วยโรคไตจะใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก มีอักษรย่อภาษาอังกฤษกากับ เน้นคาบางคาเป็นเป็น keyword ไว้ด้วยสีที่ต่างกัน และเน้น
รูปภาพไตที่ถูกตัดทอนเพื่อง่ายต่อการตีความของผู้มอง โดยใช้สีที่สดดูโดดเด่น การวางตาแหน่งป้ายบนตัวกระเป๋า
แม้ว่าการวางไว้ตาแหน่งบนกลางจะเป็นตาแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดแต่สาหรับผู้ป่วยที่ต้องลากกระเป๋านี้ติดตัวก็
เหมือนกับการตั้งใจประกาศว่าตนเองเป็นผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวกับผู้ป่วยมาก จึงได้เลี่ยงมาติดไว้ที่มุมล่าง
ขวาซึ่งไม่เป็นที่โดดเด่นแต่ก็เป็นที่มองเห็นแก่ผู้คนทั่วไปได้

เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยแก่สถานพยาบาลและตรวจสอบข้อมูลในขั้นปฐมภูมิในการให้การ
พยาบาลได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงได้ออกแบบแท็กคล้องหูกระเป๋าที่สีสดสะดุดตา ออกแบบในกรณี
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ที่มีการขนย้ายกระเป๋าให้ผู้ให้บริการขนย้ายให้ความสาคัญต่อกระเป๋านี้มากขึ้นเป็นพิเศษ และแท็กคล้องหูกระเป๋า
นี้ได้ระบุเบอร์ติดต่อสายด่วน ศูนย์บาบัดโรคไต ข้อควรปฏิบัติในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสาหรับ
บุคคลทั่วไป และมีช่องใส่กระดาษบอกข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วย เช่นชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อคนใกล้ชิด โรงพยาบาล กลุ่ม
เลือด โรคประจาตัวเป็นต้น

การออกแบบโครงสร้างของกระเป๋าจะใช้วัสดุอลูมิเนียมทีม่ ีความเบา บุด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์
(POLYESTER) ที่เป็นผ้าที่นิยมนามาใช้ทากระเป๋าชนิดหนึ่ง บางรุ่นจะมีหลังผ้าที่มีวัสดุพลาสติกเคลือบเหมือนนา
ยางมาติดที่หลังผ้า PVC/PU ทาให้ทนทานมากขึ้นและช่วยให้กันน้า (Water Resistance) ด้วย แต่ด้วยธรรมชาติ
ของผ้าจะทาให้มีผิวแข็งแต่ขอ้ ดีคือไม่อ่อนยวบเหมือนผ้า cotton หรือผ้าดิบ
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กระเป๋าใส่อุปกรณ์จะประกอบด้วยชุดกระเป๋าดังนี
กระเป๋าหลัก จะเป็นความแข็งแรงคล้ายกระเป๋าเดินทางมีล้อลากและคันชักมือจับเพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย กระเป๋านี้จะมีช่องใส่ชุดอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้องและอุปกรณ์ส่วนตัว เมื่อทาการล้างไตทางช่องท้อง
ตัวกระเป๋าหลักนี้สามารถกางช่องใส่ของ ซ้าย ขวา ออกเพื่อเป็นฉากบังตาในการล้างไตได้ด้วย
กระเป๋าใส่ถุงน้ายา อยู่ในกระเป๋าหลักเป็นซองผ้าสาหรับใส่ถุงน้ายาใหม่ที่มีอุปกรณ์แขวน สาเหตุที่ต้องทา
ซองใส่ถุงน้ายานอกจากเพื่อความสะดวกในการหาที่แขวนเกี่ยวแล้ว ยังทาให้การล้างไตนอกสถานที่ไม่รู้สึกเป็น
กิจกรรมของผูป้ ่วยในสายตาบุคคลอื่นด้วย
กระเป๋าใส่ถุงน้าขับออกจากไต เป็นกระเป๋าฐานสี่เหลี่ยมสาหรับวางถุงของเหลวที่ถูกขับออกจากร่างกาย
จะวางไว้กับพื้น เมื่อทาการล้างไตเรียบร้อยแล้วก็จะยกทั้งถุงผ้าที่ปกปิดถุงนี้ ไปตัดถุงพลาสติกที่บรรจุของเหลวนี้ทิ้ง
ในชักโครกห้องน้าต่อไป

ภาพแสดงภายนอกและภายในกระเป๋า ที่มีช่องใส่ของทังภายในและภายนอก และไม่ได้เฉพาะเจาะจง
สาหรับใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้องเท่านัน สามารถใส่ของอื่นๆตามกิจกรรมของผู้ใช้งานได้
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ภาพแสดงการกางฉากบังตาที่ทาจากถุงนายาล้างไตสะอาด และอุปกรณ์เกี่ยวกับการล้างไตทีบ่ รรจุในกระเป๋า

ภาพกระเป๋าแขวนถุงนายาล้างไตและกระเป๋าใส่ของเหลวจากการล้างไต สามารถพับแบนได้และ
นาไปใช้ใส่ของสิ่งอื่นได้เมื่อจาเป็น
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ภาพแสดงขนาดสัดส่วนของกระเป๋าใส่อุปกรณ์ลา้ งไตทางช่องท้อง มีความกว้าง หนา สูง ที่ 34.5 x 24.5 x 33
ซม.ซึ่งเป็นขนาดสัดส่วนของกระเป๋าลากขนาดเล็กทั่วไป ความสูงรวมก้านจับ 75 ซม. เป็นความสูงที่ผู้หญิงร่างเล็ก
140 ซม.ถึงผู้ชายร่างใหญ่ 185 ซม.สามารถจับเลื่อนได้
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6. สรุปผลการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้ป่วยโรคไต ควรคานึงถึงต้นทุนด้านราคาการผลิต
เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
การออกแบบอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้ป่วยหรือบุคคลทีม่ ีความพิการควรออกแบบให้มี
ความแปลกแยกกับบุคคลปกติหรือแสดงลักษณะบ่งบอกถึงความป่วยรึพิการออกมาเพราะเป็นการย้าความพิการ
ของผู้ใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันจะต้องแสดงข้อมูลพื้นฐานและวิธีปฎิบัติเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้
การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง แม้จะช่วยอานวยความสะดวกในการล้างไตนอก
สถานที่ แต่ผู้ปว่ ยต้องมีความเข้มงวดในเลือกสถานที่ล้างไตและตรวจสอบอุปกรณ์การล้างไตทุกครั้ง เนื่องจากการ
ล้างไตนอกสถานที่มีความเสี่ยงในเรื่องสุขอนามัยมากกว่าการทาในสถานที่เฉพาะ
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ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
เจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Effect of Computer-Assisted Instruction on Developing
Attitude towards Persons with Visual Impairment for Fourth Graders
ศุภณัฐ อรรถวุฒิปกรณ์
Supanath Atavutpakorn
Education for Persons with Special Needs, Deaf Studies,
Ratchasuda College, Mahidol University, Nakhon Pathom
Tel. 02-889-5315 Fax. 02-889-5308 E-mail: sublime_sage@hotmail.com
1. บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็ น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ก่ อ นและหลั ง ใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน 2.) เพื่ อ
เปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ ใช้วิธีการสอนปกติ (เอกสารความรู้) และ 3.)
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคงทนของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 281 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มทดลองทั้งหมด 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
ผลการวิจัยพบว่า 1.) ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นลดลงหลังจากใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.) ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นของกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ ใช้วิธีการสอน
ปกติ 3.) ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความคงทนไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน; เจตคติ; บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
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Abstract
The purposes of this research were: 1.) to compare attitude towards persons with
visual impairment for fourth graders between before and after using Computer-Assisted
Instruction (CAI), 2.) to compare attitude towards persons with visual impairment for fourth
graders between using CAI and conventional teaching method (knowledge sheet), and 3.) to
study and compare retention of the attitude towards persons with visual impairment for
fourth graders between using CAI and conventional teaching method. The research
methodology was quasi-experimental design. The participants were 281 fourth graders from
2 schools in Bangkok Primary Educational Service Area Office. The samples comprised of two
groups: experimental group and controlled group. The experimental group participated in one
hour of CAI for 2 weeks.
The research findings were: 1.) there were significantly differences of the pre-test and
post-test of the experimental group. The post-test was lower than the pre-test at 0.01 level
(of significance), 2.) There were not significantly differences of the post-test of the
experimental group and the controlled group and, 3.) there were not significantly differences
of the retention of attitude towards visual impairment of the experimental group and the
controlled group.
Keywords: Computer-Assisted Instruction; Attitude; Person with Visual Impairment
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
การขาดเจตคติที่เหมาะสมของคนทั่วไปที่มีต่อคนพิการเป็นอุปสรรคในการดารงชีวิตของคนพิการ ทา
ให้คนพิการไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมและดารงชีวิตอิสระได้ เพราะเจตคติคือ ความรู้สึก ความเชื่อและ
แนวโน้มของพฤติกรรมที่คงทนของสังคมที่มีต่อคนพิการ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546) แต่เจตคติที่เหมาะสม
นั้นเกิดมาจากความเข้าใจที่ถูกต้อง เราจึงควรที่จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้กับ
สาธารณชน เพื่อให้เกิดเจตคติที่เหมาะสมต่อคนพิการ (ศศโสฬส จิตรวานิชกุล, 2542)
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) คือ การศึกษาสาหรับทุกคนโดยรับเด็กทุกคนเข้ามา
เรียนรวมกัน ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา และจัดให้มีบริการพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล (เบญจา
ชลธาร์นนท์ , 2544) ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโน้มจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมากขึ้น กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รายงานข้อมูลสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
พบว่า ความพิการทางการเห็นเป็นความพิการที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 3 จาก 8 กลุ่มความพิการ คิดเป็นร้อย
ละ 10.35 ของความพิการทั้งหมด รองจากความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และความพิการ
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ทางการได้ยินและการสื่อความหมาย จึงกล่าวได้ว่า เด็กทั่วไปมีโอกาสจะได้เรียนรวมกับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นมากขึ้น
สาหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่ไม่พิการกับคนพิการนั้น หากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการก็
จะช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อคนพิการในทางที่ดีขึ้น (Sherill, 2004) เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคนพิการ ก็จะ
นาไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน ทาให้คนพิการสามารถอยู่ร่ วมกับคนทั่วไปในสังคม มีพัฒนาการทางวิชาการ
และสังคม อันจะนาไปสู่ความเป็นอยู่ ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (Cook และ Semmel, 1999และ
Cutts และ Sigafoos, 2001) ในทางกลับกันหากผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคนพิการ การเรียนร่วมของคนพิการ
ก็ไม่อาจประสบผลสาเร็จได้ (Christensen, 1996; Rousso, 2003 และ Yuker, 1988) อันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคนพิการและการสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันต่อไป ดังนั้นการมีกิจกรรมหรือการช่วยเหลือเพื่อ
พัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง (Mcgregor, 2003)
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการนั้นคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 กระทรวงกล่าวถึงการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการไว้ดังนี้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2554) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยมีแนวทางและมาตรการดังนี้
“1. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักยภาพ และ
การดารงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ผู้ดูแล ผู้ช่วยคนพิการและครอบครัว
3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกด้านเพื่อให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่
4. พัฒนารูปแบบ และวิธีการ ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ จากสังคมเวทนานิยมเป็น
สังคมฐานสิทธิของคนพิการ
5. บรรจุความรู้เรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ
6. จั ด ตั้ ง และสนั บ สนุ น สถาบั น การสื่ อ สารสั ง คมเพื่ อ สื่ อ สารสาธารณะเรื่ อ งคนพิ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
แ ล ะ จ า ก จุ ด ห ม า ย ข้ อ ที่ 5 ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น พ .ศ . 2551
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2551) ที่มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เ รียนมี จิตส านึ ก ในการอนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมและภู มิปั ญญาไทย
การอนุรักษ์ และพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ งทาประโยชน์ และสร้ างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้นมีความสอดคล้องกับการพัฒนาเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคน
พิการ กล่าวคือมีความเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม สาระที่ 2 มาตรฐาน ส2.1 ตัวชี้วัด ป.2/3 ระบุว่า “แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ”
ดังที่ Santrock (2002) ระบุว่าเด็กอายุ 7-11 ปีมีศักยภาพในการก่อเจตคติตามมุมมองที่เกิดขึ้นตาม
Concrete Operational Thought Stage จุดสาคัญคือ ความสามารถในการมองในมุมมองของผู้อื่น ผู้วิจัยจึง
เลือกตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 10-12 ปีเป็นอายุที่พร้อมจะ
เรียนรู้เกี่ยวกับความพิการและการเข้าใจคนพิการ และตามที่ Conan & Budoff (1983) ได้ระบุไว้ว่า ความ
พิการเช่น การเห็น การได้ยินและทางร่างกายนั้นสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายกว่าความพิการประเภทอื่นๆ
ผู้วิจัยจึงเลือกความพิการประเภทความบกพร่องทางการเห็นในการวิจัยครั้งนี้
Lindsay & Edwards (2013) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ พัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการในสถานศึ กษา
สรุปได้ว่ากิจกรรมที่พัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการมีหลากหลายวิธี ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ วีดิ
ทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ การแสดงหุ่นกระบอก (puppet show) การอภิปราย การเล่าเรื่องราว การจาลอง
การปฏิสัมพันธ์แบบมีโครงสร้างและกิจกรรมในชั้นเรียน แต่ผู้วิจัยเห็นว่าบางวิธีนั้นมีข้อจากัด คือ วิธีเหล่านี้
เผยแพร่ได้ยากเพราะต้องอาศัยครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการเป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจจะใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (สายฝน
แสนใจพรม, 2553) ผู้ เรี ย นสามารถศึกษาเนื้อหาและการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) และวิธีการที่หลากหลาย (ศิริชัย สงวนแก้ว, 2534) โดยเนื้อหาและกิจกรรมนี้
ได้รับการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ (ยืน ภู่วรวรรณ, 2534) และถูกนาเสนอในลักษณะที่เหมาะกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (Calderone,1994) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (สายฝน แสนใจพรม, 2553)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่มีจุดเด่นซึ่งไม่มีในสื่อชนิดอื่นๆใน
การพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความน่าสนใจอันเกิดจากเทคนิค
ทางโปรแกรม การเสริมแรงและการนาเสนอสื่อประสม ไม่อันตรายเหมือนการจาลองบนสถานการณ์จริง ช่วย
ลดปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเพราะบทเรียนมีความยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหา วิธีการและการควบคุม
ความเร็วในการเรียนรู้ ประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการจาลอง เข้าใจได้ง่ายเพราะตัดรายละเอียดที่
ยุ่งยากออกไป ที่สาคัญคือเผยแพร่ได้ง่าย และไม่จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดาเนินการ เนื่องจากเนื้อหาได้
ถูกออกแบบและจัดลาดับไว้เป็นอย่างดี (ศราวุธ ขาขุนทด, 2551) นอกจากนี้มีงานวิจัยจานวนไม่น้อยที่พบว่า
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาเจตคติได้ (จินตนา แก้วคูณ, 2550;ศุภวิทย์ สงคง, 2545;
ผกาวรรณ อ่อนขวัญเพ็ชร, 2556; สุไม บิลไบ, 2557; Lasoff, 1981; Ward,1986) แต่ว่าในประเทศไทยก็ยัง
ไม่พบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ
ด้วยข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้น และความสาคัญของการพัฒนาเจตคติที่มีต่อ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประกอบกับปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่พบการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคน
พิการในลั กษณะของบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน ผู้ วิจัยเห็ นความส าคัญของการศึกษาผลของการใช้
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บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนเพื่ อ พัฒ นาเจตคติ ที่มีต่ อบุ ค คลที่ มีความบกพร่อ งทางการเห็ นในนั ก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคงทนของเจตคติที่มี ต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ ใช้วิธีการสอน
ปกติ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เจตคติที่มีต่อ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 300 คนจาก 2 โรงเรียน โดยมีเกณฑ์การเลือกโรงเรียนคือ 1.) เป็นโรงเรียนที่
มี ข นาดใหญ่ มี จ านวนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มากกว่ า 150 คน 2.) เป็ น โรงเรี ยนที่ มี ห้ อง
คอมพิว เตอร์ พร้ อมใช้งานและ 3.) เป็ น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเดียวกัน และมีส ภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงกัน
จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่ายให้โรงเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นจึงสุ่ม
ห้องเรียนอย่างง่ายให้ได้นักเรียนโรงเรียนละ 150 คน โดยเกณฑ์คัดออกจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบทุกครั้ง ผลปรากฏว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 281 คนจาก 300 คน โดยกลุ่มทดลองได้
ใช้บ ทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน ส่ ว นกลุ่ มควบคุมได้ใช้เอกสารความรู้ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข้ องกับ การพัฒ นาบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนและแนวคิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติและแบบวัดเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ผู้วิจัยปรับภาษาและระดับ
ของภาษาจากแบบวัดจากงานวิจัยในต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นาเสนอเนื้อหาผ่านการ์ตูนพร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพ เสียง
ประกอบและกิจกรรมท้ายบทเรียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาทีคือ ครั้งที่ 1 เรื่อง มารยาทในการ
อยู่ร่วมกับคนตาบอด และกิจกรรมการเลือกพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และครั้งที่ 2 เรื่อง การ
เรียนรู้ของคนตาบอด และกิจกรรมการจาลองสถานการณ์ใช้ดินสอและกระดานเขียนอักษรเบรลล์ ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยสอบถามความคิดเห็นด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นจานวน 2 คน และผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 1 คน
โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ปรับเสียงภาษาจากภาษาเขียนเป็นภาษาพูดเพื่อให้
มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น จัดเรียงเนื้อหาตามลาดับการเกิดของเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และเพิ่มฟังก์ชันจับเวลาในการจาลองสถานการณ์ เป็นต้น เบื้องต้นได้นาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มนาร่องจานวน
นักเรียน 33 คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการพบว่า
นักเรียนกลุ่มนาร่องทุกคนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอบคาถามท้ายบทเรียนทุกข้อได้
ถูกต้อง และรับรู้ว่าคนตาบอดใช้เวลาทาข้อสอบนานกว่าคนทั่วไป

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการนาเสนอเนื้อหา : การเรียนรู้ของคนตาบอด
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมท้ายบทเรียน : การจาลองสถานการณ์ใช้ดินสอและกระดานเขียนอักษรเบรลล์
2.แบบวัดเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผู้วิจัยปรับจากเครื่องมือวัดเจตคติ ที่มีต่อ
เด็กพิการ (Chedoke-Mcmaster Attitude Toward Children with handicapped scale: CATCH scale)
ของ Rosenbaum และคณะ (1986) และแบบวั ด การยอมรั บ (The Acceptance Scale) ของ Voeltz
(1980) และเลือกใช้เฉพาะข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักเรียน (ตัวแปรภูมิหลัง) และตอนที่ 2 เจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็น มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (-2,-1,0,1 และ 2) จานวน 37 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ
คือ 1.) พุทธิพิสัยจานวน 10 ข้อ 2.) จิตพิสัยจานวน 11 ข้อและ 3.) ทักษะพิสัยจานวน 16 ข้อ ดังตารางที่ 1
ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคล
ที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัช นี IOC โดยพบว่า
ข้อความทั้งหมดมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 2. ความเที่ยง (Reliability) เก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มนา
ร่องจานวนนักเรียน 33 คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.87 หมายถึง อยู่ในระดับ ดี และผลการ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐานพบว่าค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อคนตาบอดก่อนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ
12.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.98
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
ด้าน
จานวนข้อ
1. พุทธิพิสัย
10 ข้อ
2. จิตพิสัย
11 ข้อ
3. ทักษะพิสัย
16 ข้อ

หมายเลขข้อ
17,18,19,21,23,24,25,26,27,34
1,6,12,13,16,28,29,31,32,35,37
2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,20,22,30,33,36
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ เชิงบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มระหว่างค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วย
การทดสอบที (dependent t-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มระหว่างค่าเฉลี่ยของเจตคติ
ที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นด้วยการทดสอบที (independent t-test)
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ) ไม่เคยเรียนห้องเดียวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่เคยทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นและไม่มีคนรู้จักที่มีความบกพร่องทางการเห็น
สามารถอ้างอิงได้จากตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแยกตามภูมิหลัง
จานวนผู้เรียน
จานวนนักเรียนทั้งหมด
เพศ
ชาย
หญิง
เคยเรียนห้องเดียวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เคย
ไม่เคย
เคยทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เคย
ไม่เคย
มีคนรู้จักเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
มี
ไม่มี

กลุ่มทดลอง
140(100%)

กลุ่มควบคุม
141(100%)

72(51%)
68(49%)

78(55%)
63(45%)

2(1%)
138(99%)

1(1%)
140(99%)

24(17%)
116(83%)

25(18%)
116(82%)

20(14%)
120(86%)

17(12%)
124(88%)

ส่วนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในการ
วัดแต่ละครั้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในกลุ่มทดลอง ก่อนใช้บทเรียนฯมีค่าเฉลี่ย
ของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่ากับ 23.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.40
หลังใช้บทเรียนมีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่ากับ 18.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 18.12 และหลังใช้บทเรียนไป 4 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่อง
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ทางการเห็นเท่ากับ 17.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.51 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนใช้วิธีการสอนทั่วไป
มีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่ากับ 24.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
18.28 หลังใช้วิธีการสอนทั่วไปมีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่ากับ 23.11
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.73 และหลังใช้วิธีการสอนทั่วไปไป 4 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเท่ากับ 23.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 21.22 โดยอ้างอิงได้จาก
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องการการเห็น
เจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
หลังทดลองไป 4 สัปดาห์

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

X̅±SD
23.33±17.40
18.80±18.12
17.69±18.51

X̅±SD
24.68±18.28
23.11±18.73
23.31±21.22

6.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่ มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างก่อน
และหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า ก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 23.33 และหลัง
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 18.80 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่า นักเรียน
ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีเจตคติต่อบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็ นลดลงหลั งจากใช้บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นก่อนและหลังใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N = 140)
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้บทเรียน
หลังใช้บทเรียน

X̅
23.33
18.80

SD

t

p-value

17.40
18.12

3.44

.001
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6.1.2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นระหว่างกลุ่มที่
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ พบว่า กลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีค่าเท่ากับ 18.80 และกลุ่ มที่ใช้วิธีการสอนปกติ มีค่า เท่า กับ 23.11 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่ า ง
ค่าเฉลี่ยพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเจตคติต่อบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นหลังเรียนระหว่าง
กลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ

X̅
18.80
23.11

SD

t

p-value

18.12
18.73

-1.962

0.051

6.1.3. ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มระหว่างหลังทดลองและหลังทดลองไปแล้ว 4สัปดาห์ สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 กล่าวคือมีความคงทนไม่แตกต่างกันซึง่ สามารถอ้างอิงได้จากตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความคงทนของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังใช้
หลังใช้ไป 4 สัปดาห์
กลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติ
หลังใช้
หลังใช้ไป 4 สัปดาห์

X̅

SD

t

p-value

18.80
17.69

18.12
18.51

0.681

0.49

23.11
23.31

18.73
21.22

-0.96

0.92

6.2. การอภิปรายผลการวิจัย
6.2.1 ค่ า เฉลี่ ย ของเจตคติที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ นลดลงหลั ง จากใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังอภิปรายต่อไปนี้
ประการที่ 1 บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนของผู้ วิจัยไม่ส ามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิภาพอัน
เนื่องมาจากความไม่พร้อมของสถานที่เก็บข้อมูล ด้วยระยะเวลาที่จากัด จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
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คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ที่ไม่เพีย งพอ นั กเรียนทุกคนต้องใช้บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนพร้อมกัน ทั้ง
ห้องเรียนส่งผลให้นักเรียนไม่ได้ประโยชน์จากบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ 1. ภาพและ
เสียงในห้องเรียนถูกรบกวนโดยเสียงพูดคุยของนักเรียน 2. ขาดการตอบสนองตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ในกรณีที่ผู้เรียนฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจ นักเรียนที่เรียนช้าก็ตามไม่ทัน นักเรียนที่เรียนเร็วก็เกิดความเบื่อ
หน่าย 3. เวลามีจากัด นักเรียนได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ลดลงเนื่องจากต้องแบ่งคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอีก
คนหนึ่งด้วย จึงยิ่งทาให้นักเรียนเรียนรู้จากบทเรียนในเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hannafin
และ Peck (1988) ที่กล่าวถึงข้อจากัดของการนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ไว้ว่า การสร้างบทเรียนที่
มีคุณภาพนั้นนอกจากจะต้องใช้เวลาและความชานาญอย่างมากแล้ว การนาไปใช้ก็ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ที่พร้อม
ด้วย และสาหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้น ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถควบคุม
บทเรียนได้ เลือกเนื้อหาและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม มิเช่นนั้นก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของบทเรียนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบแนวคิดนี้กับงานวิจัยจะพบว่า บริบทโรงเรียนที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ขาดความพร้อมของฮาร์ดแวร์
และสื่อที่ผู้วิจัยเลือกใช้นั้นไม่เหมาะสมกับบริบทห้องเรียนและการใช้งาน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของบทเรียน
ลดลง
ประการที่ 2 ความคลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่องมือวัดเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีต่อบุคคลที่มี ความ
บกพร่องทางการเห็น เบื้องต้นเครื่องมือแบบวัดเจตคติที่มีต่อความบกพร่องทางการเห็นนั้นได้รับการพัฒนา
คุณภาพทั้งความตรงเชิงเนื้อหา (ข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC>0.6) และความเที่ยงก็อยู่ในระดับดี (สัมประสิทธิ์
ครอนบาคแอลฟาอยู่ที่ 0.87) อย่างไรก็ตามยังมีความคลาดเคลื่อนอีกประเภทหนึ่งที่ผู้วิจัยไม่พบในขณะทา
การทดสอบนาร่องคือ ความคลาดเคลื่อนจากการทดสอบซ้าจากความรู้สึกเบื่อหน่ายในการตอบแบบวัดเดิมๆ
ซ้า จึงมีพฤติกรรมตอบไม่ตรงกับเจตคติของตนเองอย่างแท้จริง ผลการวิจัยในทางสถิติจึงพบว่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าสูง นอกจากนี้ ผู้ เรียนที่เกิดความไม่แน่ใจในเจตคติของตนเอง รวมถึงผู้เรียนที่เบื่อหน่ายในการ
ตอบแบบวัดเจตคติจึงมีแนวโน้มที่จะระบุเจตคติเป็นกลางมากขึ้นหลังจากทาแบบวัดเจตคติไปแล้ว 1 ครั้ง ดังที่
Kirk (1995) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรงภายในของงานวิจัยไว้ว่า การทดสอบซ้าด้วยเครื่องมือเดิมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้งานวิจัยขาดความตรงภายใน ผลจากการวัดในครั้งแรกส่งผลต่อการวัดซ้าในครั้งที่ 2 ทา
ให้ผลการวัดซ้าไม่เป็นไปตามความจริง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่ขนาน อย่างไรก็ตามด้วย
ข้อจากัดด้านเวลา ผู้วิจัยจึงไม่ได้พัฒนาแบบวัดคู่ขนานเพื่อนามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ประการที่ 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไม่สามารถบรรจุกิจกรรมบางชนิดที่เป็น
กิจกรรมจาเป็นในการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการเมื่อเทียบกับชุดกิจกรรมของงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้เป็นวิธีการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการใหม่ที่ยังไม่เคยมีนักวิจัยคนใดทามา
ก่อน และเป็นเพียงวิธีเดียวที่ไม่พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในระหว่างทากิจกรรมดังที่ พรเทพ เมืองแมน (2542) ระบุไว้
ว่า ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประการหนึ่งคื อ ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ เพราะ
บทเรียนมีความพร้อมที่จะทางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของประโยชน์ในข้อนี้ จึงได้
เลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับการพัฒนา
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เจตคติที่มีต่อคนพิการในรูปแบบอื่นๆแล้วพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังไม่สามารถบรรจุกิจกรรมที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการได้แก่
3.1 การรับฟังและประเมินความรู้สึกของผู้เรียน แม้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
สามารถบรรจุเนื้อหาและกิจกรรมลงไปได้ แต่ก็ไม่สามารถรับฟังและประเมินความรู้สึกของมนุษย์ได้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้เรียนเท่านั้น ดังที่ Mcguire (1969)
และ Hilgard (1962) กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงเจตคติไว้ว่า การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และหาข้อสรุปร่วมกันมีส่วนช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการรับรู้และคล้อยตามกัน และครูจะต้องคลายข้อสงสัย
และผู้เรียนจะต้องเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของเจตคติด้วย (Rubin & McNeil ,1981) ซึ่งทั้ง 2
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้นจาเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นากิจกรรมการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างข้อสรุปร่วมกันให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม
3.2 การใช้คนพิการจริงเป็นสื่อและการให้คนพิการอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อจากัดประการหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ไม่สามารถจะนามาใช้แทน
บุคคลจริงๆได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Yazbeck และคณะ (2004) ที่ระบุว่า การพัฒนาเจตคติที่มีต่อคน
พิการนั้น หากใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพิการ คนพิการกับคนทั่วไปต้องอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ
ทั้งคนพิการและคนทั่วไปเป็นทั้งผู้ฟังและผู้รับความคิดเห็น มิใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้รับแต่
เพียงอย่างเดียว หรือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอานาจเหนือกว่า
ประการที่ 4 การเลือกสื่อสารแต่เพียงด้านบวกของคนพิการ ผู้วิจัยเลือกสื่อสารแต่ด้านบวกของคน
พิการ และลดทอนด้านลบของคนพิการลงมากที่สุด ได้แก่ การใช้ตัวการ์ตูนพิการแทนคนพิการจริงๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและลดทอนรายละเอียดที่ไม่สาคัญออกไป และการไม่สร้างภาพลักษณ์ของคน
พิการด้วยวิธีที่ทาให้รู้สึกน่าสงสารแต่มุ่งเน้นสร้างแนวคิดทางสังคมเกี่ยวกับคนพิการให้ผู้เรียน ได้แก่ มุ่งเน้นให้
เห็นศักยภาพว่าคนพิการทาอะไรได้บ้าง การให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสจะเกิดประโยชน์ในระยะยาว
อย่างไร ดังเหตุผลที่ศรีเรือน แก้วกังวาน (2541) กล่าวถึงการรับรู้ไว้ว่า มนุษย์มีโอกาสได้รับสิ่งเร้าหลายทางใน
เวลาเดียวกัน แต่หากได้รับสิ่งเร้าที่สาคัญแบบไม่เต็มที่ ก็จะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ ผู้วิจัยจึงเลือกแต่
เพียงมุมมองด้านบวกของคนพิการอันเป็นสิ่งเร้าสาคัญมาบรรจุลงในบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนและใช้
การ์ตูนแทนคนพิการจริง และตามแนวคิดของ Triandis (1971) ที่ระบุว่า การจัดประสบการณ์เชิงบวกจะทา
ให้เจตคติได้รับการพัฒนาไปในเชิงบวกอันเป็นจุดประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบกับผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเจตคติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มก่อนทาวิจัยอยู่ในระดับเป็นลบเพียงเล็กน้อย (-0.22) จนถึง
บวก ผู้วิจัยจึงตัดสินใจจัดแต่เพียงประสบการณ์เชิงบวก เพราะเห็นว่า การจัดประสบการณ์เชิงลบอาจสร้าง
เจตคติเชิงลบให้กับกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามสุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม (2521) ได้ให้แนวคิด
เพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงเจตคติควรให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของสิ่งนั้นอย่าง
ครบถ้วนจึงจะช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อสิ่งนั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเลือกจัดประสบการณ์เชิง
บวกแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางที่ดีขึ้นได้
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ประการที่ 5 เนื้ อหาใบบทเรี ย นไม่ส ามารถคลายข้ อสงสั ย ในตัว ผู้ เ รียนได้ทั้ งหมด อันเป็นผลสื บ
เนื่องมาจากข้อจากัดในประการที่ 3 และด้วยความที่ข้อคาถามในแบบวัดเจตคติเป็นการวัดความรู้สึ กและ
ความคิดเห็นตลอดจนพฤติกรรมที่จะแสดงออกต่อคนตาบอด กรณีที่ผู้เรียนมีความสงสัยในเนื้อหาและสิ่งที่
บทเรียนต้องการจะสื่อ ผู้เรียนจึงไม่สามารถแผ่ขยายหรือนาเจตคติที่ได้รับนี้ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ คือ ไม่
กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางชัดเจน ส่งผลให้การตอบแบบวัดเจตคติที่แนวโน้มที่จะเข้าสู่ความเป็น
กลางทางเจตคติมากขึ้น จึงทาให้ ค่าเฉลี่ยของเจตคติลดลงจากเดิม (จากเดิมที่มีเจตคติเชิงบวก เมื่อสงสัยจึง
กลายเป็นมีเจตคติเป็นกลางแทน) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sax (1980) ที่ระบุว่าเจตคติมีทั้งทิศทางและ
ความเข้มและมีลักษณะต่อเนื่องคือ บวกมาก บวกน้อย เป็นกลาง ลบน้อยและลบมาก ดังนั้นจึงมีความเป็นไป
ได้ที่เจตคติของผู้เรียนจะมีลักษณะเป็นกลางมากขึ้นหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทฤษฎี Theory of persuasive communication ที่กล่าวถึง ลักษณะของผู้ถูกจูงใจประเภท
กลุ่มสงสัย (Skeptic) ว่า เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะประพฤติตน
ไปในทิศทางใด การจะเปลี่ยนเจตคติคนกลุ่มนี้ ต้องคลายข้อสงสัยให้ได้ก่อน ดังนี้ หากผู้เรียนไม่ได้รับการ
คลายข้อสงสัย ก็จะมีเจตคติที่เป็นกลางนั่นเอง
ประการสุดท้าย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้วิจัยขาดส่วนที่ทาให้เกิดอารมณ์ร่วมที่ลึกซึ้งกิน
ใจเพียงพอจะเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ ในส่วนนี้ แม้ว่าเนื้อหาของบทเรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความตรงโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตาม แต่ ประเด็นเรื่องการสร้างอารมณ์ร่วมนี้ เป็นประเด็นที่ทั้งผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่าง
มองข้ามในจุดนี้ ประกอบกับผู้วิจัยเลือกนาเสนอแต่ด้านบวกของคนพิการดังเหตุผลในข้อ 2 จนอาจทาให้
ผู้เรียนรู้สึกว่า คนพิการไม่ได้ประสบปัญหาในชีวิตหรือต้องการความเข้าใจจากสังคมเป็นพิเ ศษ หรือหากสังคม
ไม่ช่วยเหลือคนพิการแล้ว คนพิการจะเป็นอย่างไร จะมีความเป็นอยู่ที่แย่ลงหรือไม่ และจะรู้สึกอย่างไร เนื้อหา
จึงไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุชา จันทร์เอมและสุรางค์ จันทร์เอม
(2521) ที่ระบุว่าอารมณ์มีส่วนในการสร้า งทัศนคติ การยั่วยุด้วยเรื่องราวหรือภาพยนตร์สามารถเปลี่ยนแปลง
เจตคติได้ผ่านการเร้าให้เกิดความรู้สึก อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Shaver, Curtis, Jesunathadas
และ Strong (1989) ที่ระบุว่าลักษณะเนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาความตระหนักในความพิการจะต้อง
สามารถชักจูงผู้ฟังให้คล้อยตามได้
6.2.2 ค่ า เฉลี่ ย ของเจตคติ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ของกลุ่ ม ที่ ใ ช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนปกติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่
วางไว้ อภิปรายได้ดังนี้
วิธีการสอนปกติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ เป็นการแจกใบความรู้ให้กับผู้เรียน ภายในใบความรู้ประกอบด้วย
ข้อความและภาพประกอบที่สรุปมาจากเนื้อหาเดียวกันในบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน โดยให้ผู้เรียนอ่าน
และทาความเข้าใจด้วยตนเอง โดยจุดประสงค์ของวิธีการสอนปกติ คือ กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยจึงไม่ ได้มีการจัด
กิจกรรมอื่นใดเพิ่มเติมทั้งสิ้น เพราะในบริบทประเทศไทยนั้น จากประสบการณ์ของผู้วิจัยยังไม่พบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยตรงให้กับผู้เรียน อย่างไรก็ดี วิธีการ
สอนปกตินี้ย่อมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ
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1. ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สื่ อ ประสม (multimedia) คื อ นอกจากใบความรู้ จ ะไม่ มี เ สี ย งและภาพประกอบ
เหมือนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว ยังขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2541) ที่ระบุว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดีที่ดีกว่าวิธีสอนรูปแบบอื่นๆตรงที่ สามารถ
สร้างความสนใจด้วยสื่อประสมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้ใช้
2. ไม่มีกิจกรรมด้านทักษะพิสัย (Behavioral Approach) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเจตคติที่มี
ต่อคนพิการนอกเหนือจากส่วนพุทธิพิสัย (Cognitive Approach) ซึ่งสอดคล้องกับ Ison และคณะ (2010) ที่
ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีต่อความพิการที่ดีที่สุดนอกจากควรใช้กิจกรรมที่หลากหลายแล้ว ยังควร
ผสมผสานวิธีการทางปัญญาและพฤติกรรมเข้าด้วยกัน (Cognitive Behavioral Approach)
2 ประการนี้ข้างต้นนี้จึงเพียงพอที่จะสรุปว่า วิธีการสอนปกติที่ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มควบคุม ไม่สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงเจตคติใดๆ ให้กับกลุ่มควบคุมได้ ซึ่งต่างกับกลุ่มทดลองที่ได้รับประโยชน์จากบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนที่ อ อกแบบภายใต้แนวคิด การเปลี่ ยนแปลงเจตคติ ที่ผู้ วิ จัย ทบทวน แม้ว่า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงเจตคติในตัวนักเรียนไปในทางลบ กล่าวคือมีเจตคติลดลง
จากเดิมดังเหตุผลที่ได้อภิปรายไปแล้วในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการวิจัยในส่วนนี้ได้ข้อสรุปว่าไม่พบ
ความแตกต่ า งที่ ร ะนั ย นั ย ส าคั ญ 0.05 ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ใ ช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เป็นไปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบวัดเจตคติที่มีต่อคนพิการยัง
ทางานได้ไม่เต็มที่ดังที่ระบุไว้ใน 6.2.1
6.2.3 ค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความ
คงทนไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ดังนี้
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยของกลุ่มควบคุมจะพบว่าค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นมีความคงทนตลอด ตั้งแต่ก่อนใช้วิธีสอนปกติ หลังใช้วิธีสอนปกติและหลัง ใช้วิธีสอนปกติไป 4
สัปดาห์ จึงสรุปได้ว่า วิธีสอนปกติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นได้เลย ผลการวิจัยเช่นนี้จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีการสอนของกลุ่มควบคุมเป็นวิธีที่
สามารถเปลี่ย นแปลงเจตคติได้ อย่ างคงทน แต่สามารถสรุปได้ว่าวิธีการสอนปกตินี้ไม่ควรนาไปใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ Ison และคณะ (2010) ได้
กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความตระหนักในความพิการ (Disability Awareness Program) ไว้ว่ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความตระหนักในความพิการมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอายุของผู้เข้าร่วมและประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ส าหรั บ การพิ จ ารณาผลการวิ จั ย ของกลุ่ ม ทดลองตั้ ง แต่ ผ ลการวั ด เจตคติ ก่ อ นได้ รั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้เจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นลดลง และลดลงอย่างต่อเนื่องคงทน โดยจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์แล้ว ค่าเฉลี่ยของเจตคติไม่มี
แนวโน้มจะย้อนกลับไปเป็น ดังขณะก่อนทาวิจัย แต่มีความคงที่และไม่แตกต่างกับเจตคติหลั งใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผู้วิจัยทาให้เจตคติที่มีต่อบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และลดลงอย่างคงทนด้วยโดยอภิปรายได้ตามเหตุผลที่
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ระบุไว้ข้างต้น ผลการวิจัยเช่นนี้ จึงไม่จาเป็นต้องนาความคงทนของ 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน เพราะแม้ว่า
ผลการวิจัยระบุในทางสถิติว่าคงทนเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันว่าเป็นวิธีที่ดี หรือวิธีหนึ่งคงทน
กว่าอีกวิธีหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นยังไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากข้อจากัดของการนาไปใช้
ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด และการขาดองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาเจตคติที่มีต่ อคนพิการ แต่
สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้ เรีย นแม้ว่าจะเป็นไปในทางลบก็ตาม ส่วนวิธีการสอนแบบทั่ว ไปนั้น ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติใดๆให้กับผู้เรียนได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นวิธีที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ ม ากกว่ า วิ ธี ก ารสอนแบบทั่ ว ไป และส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติได้อย่างคงทนแม้ว่าจะเป็นไปในทางลบก็
ตาม
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
7.1.1 ผู้ น าบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนไปใช้ใ นการพัฒ นาเจตคติ ที่มีต่ อ คนพิ การควร
คานึงถึงบริบทในการใช้งานได้แก่ สถานที่ ฮาร์ดแวร์และระยะเวลาในการใช้งาน เพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7.1.2 ไม่ควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพียงอย่างเดียวในการพัฒนาเจตคติ ที่มีต่อคน
พิการ ควรใช้วิธีการอื่นๆประกอบด้วยหลังจบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อภิปรายกลุ่มและหาข้อสรุปร่วมกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญและคนพิการจริงๆเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ
7.1.3 เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อคนพิการ
ให้มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพและสามารถสร้างอารมณ์ร่วม ตลอดจนสามารถคลายข้อสงสัยในเนื้อหาให้ได้มาก
ที่สุด อันจะนาไปสู่การพัฒนาเจตคติที่มีต่อคนพิการ
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
7.2.2 ควรเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแบบวัดคู่ขนาน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์
ประกอบการวิจัยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการวัดเจตคติที่มีต่อคนพิการ
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
และอาจารย์ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด อาจารย์ประจาวิช าเอก
การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม อาจารย์ ดร.
อภิญญา ธาตุสุวรรณ์ อาจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ และคุณณุชนาฏ โต๊ะดี ที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ขอขอบคุณ เพื่อนและน้องจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ช่วยพากย์เสียงสร้างชีวิตชีวาให้กับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขอขอบคุณผู้ อานวยการที่ให้ ความร่วมมือผู้วิจัยในการเก็บข้อมูล ในครั้ง นี้
ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยใน
ครั้งนี้
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การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และ
เครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
The study of Efficiency and Satisfaction in Teaching Aids of Bar and Beverage
for Home Economics Students with Hearing Impairment
วิรัชยา อินทะกันฑ์1*, ผกาวดี ภู่จันทร์2,วันทนา สวนเศรษฐ3
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1*,2Home Economics Program, Faculty of Science and Technology,
PibulsongkramRajabhat University
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3Special Education Program, Faculty of Education, PibulsongkramRajabhat University
1. บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และ
เครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบาร์
และเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สมุดภาพวาดเกี่ยวกับคาศัพท์ในรายวิชา
บาร์และเครื่องดื่ม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สมุด
ภาพวาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่าสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 85.95/88.16 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจหลังจากที่ได้ใช้สื่อการเรียน
การสอนในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: สื่อการเรียนการสอน ;บกพร่องทางการได้ยิน; บาร์และเครื่องดื่ม
Abstract
This study was aimed at developing and investigating the efficiency of teaching aids
of bar and beverage for homeeconomics students with hearing impairments. The samples of
this research were undergraduate students of department of home economics, who studied
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in bar and beverage course in the second semester of the academic year 2016. The
instruments used in the research consisted of the vocabulary books in bars and beverages
lesson, pre-test/post-test and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation and t-test. The results revealed that the efficiency of
learning achievement by teaching aids of bar and beverage for home economics students
with hearing impairments were 85.95/88.16. The comparison of the success in the study found
that the sample group of students had statistically significant at .05 level learning
achievement post-test scores high than pre-test scores. In addition, satisfaction of
undergraduate students after using it was at highest level.
Keywords: Teaching Aids; Hearing Impairments; Bar and Beverage
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 54 ที่ระบุว่า “บุคคล ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก อันเป็นสิ่งสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ” ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในมาตรา 80 วรรค 2 ระบุไว้อีกว่ารับจะต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยเหลือตนเองได้ รัชนีกร ทองสุขดี (2552) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติจัดการศึกษาการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดการ
หลักสูตร กระบวนความรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภทและบุคคล นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2550
มีนโยบาย 4 ยุทธศาสตร์ซึ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาการจั ดการเรียนรู้ของผู้ พิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาองค์ความรู้และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทาของบัณฑิตผู้พิการซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพ เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และเด็กพิการซ้าซ้อน เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษาที่
จัดให้กับเด็กปกติในด้านที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนขบวนการเนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์
การสอนที่จ าเป็ น ทางส านั กงานคณะกรรมการอุ ดมศึก ษาจึง ได้ดาเนิ น การส ารวจข้อ มูล เกี่ยวกับการจั ด
การศึกษาสาหรับผู้พิการระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2553 พบว่า จานวนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จ านวน 1,048 คน, 1,259 คน, 1,452 คน, 1,928 คน, 2,107 คน และ 4,668 คน ตามล าดั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (2556) จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรทาง
สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มี ค วาม
บกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับนักศึกษาที่มีร่างกายปกติ โดยรายวิชาเอกทางหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
หน้าที่ 165
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ส่วนใหญ่จะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะมีล่ามภาษามือเป็นผู้สื่อสารระหว่าง
ผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น จากการสอนในรายวิ ช า วท.คศ.361 บาร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ในภาคเรี ย นที่ ผ่ า นมา พบว่ า
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีผลการเรียนด้านการทาแบบทดสอบภาคทฤษฎีอยู่ในระดับต่า จาก
การสอบถามปัญหาจากล่ามภาษามือ พบว่า นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประสบปัญหาที่ยากแก่
การเข้าใจและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้และสื่อสารทางด้านความหมายและคาศัพท์ ในรายวิชานี้เพราะว่า
ค าศั พ ท์ บ างค าไม่ ไ ด้ มี ใ นภาษามื อ ส่ ง ผลให้ ล่ า มภาษามื อ ใช้ เ วลานานในการสะกดค าและสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบการสอนในชั้นเรียนไม่เหมาะสมสาหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินดังนั้ นคณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โดยจัดทาสมุดภาพวาดเกี่ยวกับคาศัพท์ในรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
ให้นักศึกษาที่ยังขาดความรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อการศึกษาคาศัพท์มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียนอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อที่
นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้นาไปใช้เป็นฐานความรู้ในวิช าที่เกี่ยวข้องกับรายวิช าบาร์ และ
เครื่องดื่ม รวมทั้งนาความรู้เหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
4. นิยามศัพท์
สื่อการสอน หมายถึง สมุดภาพวาดลายเส้น เป็นภาพที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินใช้เป็นภาษาแม่ใน
การสื่อสารโดยใช้มือในการสื่อสารความหมาย โดยกาหนดภาษามือคาศัพท์เกี่ยวกับรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง คุ ณ ภาพของสมุ ด ภาพวาดภาษามื อ เกี่ ยวกั บ ค าศั พ ท์ รายวิ ช าบาร์และ
เครื่ องดื่มส าหรั บ นั กศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานที่ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของขบวนการที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ย จากแบบประเมินผลที่ใช้
วัดความสามรถในการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นคนให้คะแนนแล้วคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการหาค่าคะแนนเฉลี่ย จากแบบประเมินผล
ที่ใช้วัดผลในการสอบภาคปฏิบัติหลังจบบทเรียน
นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบล
ขึ้นไป
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรบอแนวคิดดังนี้
หน้าที่ 166
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ตัวแปรต้น คือ สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษา
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการเรียนการสอน
ตัวแปรต้น

สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และ
เครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน

ตัวแปรตาม
1) ประสิ ทธิภ าพของสื่ อการเรีย นการ
สอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับ
นักศึกษา
2 ) ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อง
นักศึกษาและ
3) ความพึงพอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ สื่ อ
การเรียนการสอน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบาร์และ
เครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีการ
สื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาโดยผ่านครูล่ามภาษามือ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ ม ภาค
เรียนที่ 2/2559 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
6.2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6.2.1.สมุดภาพวาดภาษามือของรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
6.2.2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.2.3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสื่อการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
6.3. วิธีการรวบรวมข้อมูลในการสร้างเครื่องมืองานวิจัย
6.3.1 สื่อการเรียนการสอนมีการสร้างและดาเนินการ ดังนี้
6.3.1.1.ศึกษาเนื้อหารายวิชาบาร์และเครื่องดื่มหลังจากนั้นวิเคราะห์ เนื้อหาและคาศัพท์ที่ไม่มีคาศัพท์
ในภาษามือเพื่อรวบรวมคาศัพท์มาจัดทาให้อยู่ในสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่ 167
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6.3.1.2.ดาเนินการสร้างสื่อการเรียนการสอนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมหลังจากนั้นนาสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปใช้ในการทดลองและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน
6.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการสร้างและการดาเนินการ ดังนี้
6.3.2.1 ศึกษาคาอธิบายรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้
6.3.2.2 กาหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้จากเนื้อหาและสร้างข้อสอบตามเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.3.2.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้ นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านเพื่อ
พิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content Validity)
6.3.2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทดสอบกับ
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จากนั้นนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)แบบ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น =0.98(ล้วน สายยศและอังคณา
สายยศ, 2539)
6.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสื่อการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
6.3.3.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
6.3.3.2 ดาเนินการสร้างข้อคาถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนเป็นแบบประมาณค่า 5
ระดับ หลังจากนั้นนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา(Content Validity) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
6.4. วิธีดาเนินการวิจัย
6.4.1.ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.4.2.ดาเนินการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
6.4.3.เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นด้ ว ยสื่ อ การเรี ย นการสอนรายวิ ช าบาร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรียน
6.4.4.นักศึกษาประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่ อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ ม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
6.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.5.1. สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ
dependent
6.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความยากง่ายของข้อสอบค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบที่ใช้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson) โดยใช้ KR-20
6.6การวิเคราะห์ข้อมูล
หน้าที่ 168

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

6.6.1.การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เสาวณีย์สิกขาบัณฑิต(2528)
E1

=

Σx/N x 100

(1)

A
E1
Σx
A
N

=
=
=
=

ประสิทธิภาพของชุดการสอน คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการฝึกปฏิบัติ
คะแนนรวมของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติ
คะแนนเต็มของการฝึกปฏิบัติ
จานวนนักศึกษา
E2
=
ΣF/N x 100

B

(2)

E2
= ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทางานสอบปฏิบัติ
ΣF
= คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทางานสอบปฏิบัติ
B
= คะแนนเต็มของการทดสอบปฏิบัติ
N
= จานวนนักศึกษา
6.6.2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนาผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเทียบกัน โดย
ใช้การทดลองแบบ one group และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test แบบ dependent
6.6.3.ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และ
เครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
7.1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้
ยินที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 คน พบว่ามีประสิทธิภาพ 85.95/88.16ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 อ้างอิง
ได้จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนโดยสื่อการเรียนการสอน
รายการ
N
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนจากการฝึกปฏิบัติ
6
3,610
85.95
คะแนนจากการสอบปฏิบัติ
6
1,587
88.12

ประสิทธิภาพ
85.95
88.16
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7.2.การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
รายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม โดยเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คานวณด้วยสถิติ t-test
แบบ dependent พบว่าผลการสอบของนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 12.33ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 22.33 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.2 พบว่าผลสั มฤทธิ์การเรี ยนด้ว ยสื่ อการเรียนการสอนส าหรั บ
นักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05อ้างอิงได้จากตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 6 คน
การประเมิน
N
X
S.D.
t
ก่อนเรียน
6
12.33
0.83
22.36*
หลังเรียน
6
22.33
1.21
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7.3.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D.=0.50) อ้างอิงได้จากตารางที่ 3

ตารางที่3ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
หัวข้อประเมิน
ด้านรูปแบบการนาเสนอ
1. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับคาอธิบายภาพสอดคล้องกัน
3. รูปภาพที่ใช้ประกอบบทเรียนชัดเจนเหมาะสมต่อการเรียนรู้
4. บทเรียนทาเป็นขั้นตอนทาให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
ด้านเนื้อหา
1. จัดลาดับเนื้อหาในแต่ละหน้าจากง่ายไปยาก
2. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน
3. ภาษามือที่ใช้ในบทเรียนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

X

S.D.

4.50
4.83
4.17
4.17

0.54
0.41
0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.67
4.67

0.52
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

0.52

มากที่สุด

แปลผล
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4. การเรียนรู้ผ่านภาพทาให้อยากเรียนมากขึ้น
ด้านกิจกรรมการเรียน
1. เอกสารการเรียนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนตามความสามารถ
ของตน
2. นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองตามความ
พอใจ
3.นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพิ่มขึ้น
4. นักศึกษาได้รับความรู้จากใช้สื่อการเรียนการสอน
เฉลี่ย

4.67

0.52

มากที่สุด

4.67

0.52

มากที่สุด

4.50

0.55

มากที่สุด

4.50
4.50
4.55

0.55
0.55
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การอภิปรายผล
1.ผลการหาค่าประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอนและเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักศึกษา ทา
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจค าศั พ ท์ ไ ด้ ง่ า ย จึ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถจดจ าค าศั พ ท์ ต่ า งๆได้ ดี ส่ ง ผลให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา ก๋าตุ๋ย(2550) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
ประสิ ท ธิ ภ าพของการสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าษามื อ เกี่ ย วกั บ ค าศั พ ท์ ก ฎหมายส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งหมด 6 คน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบจ าเพาะเจาะจง พบว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าษามื อ เกี่ ย วกั บ ค าศั พ ท์ ก ฎหมายส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพ 84.35/89.17 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา (2543) ได้พัฒนาชุดการเรียนการ
สอนสาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน รายวิชาเครื่องปั้นดินเผา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ผลการวิจัยพบว่าค่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.75/89.73เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
สุจิตต์ ทองสีอ่อน(2552) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดดอกไม้ เรื่อง
การจัดดอกไม้แบบตะวันตก สาหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอี่ยมละออ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการจัดดอกไม้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จานวนทั้งหมด 13 คน
ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการจัดดอกไม้ เรื่อง การจัดดอกไม้แบบตะวันตก สาหรับ
นั กเรี ย นที่บ กพร่ องทางการได้ยิ น ที่ส ร้ างขึ้นมีประสิ ทธิภ าพ 88.71/82.84 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดและ
คะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอน
รายวิชาบาร์และเครื่องดื่ มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
การสอน อี ก ทั้ ง ผู้ ส อนได้ มี ก ารเสริ ม แรงและสร้ า งบรรยากาศที่ เ ร้ า ความสนใจ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสซักถามจึงทาให้มีทัศนคติที่
ดีต่อการเรี ยนการสอนสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของจัน ทร์จิรา ก๋าตุ๋ย(2550) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพของการสร้ า งหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าษามื อ เกี่ ย วกั บ ค าศั พ ท์ ก ฎหมายส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งหมด 6 คน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบจาเพาะเจาะจง พบว่าค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินขณะ
เรียนจากหนังสือภาษามือเกี่ยวกับคาศัพท์กฎหมาย เท่ากับ 18.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 91.11 ผ่านตามเกณฑ์และมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากนอกจากนี้ ประภาพร
ธรรมวิพากษ์ (2550) ได้ศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้แผ่นภาพการ์ตูนของ
นักเรียนที่มีความบกพร้องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ค่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
ของแผนการจั ดการเรียนรู้และแผ่นภาพการ์ตูน เท่ากับ 0.76 และความสามารถในการเขียนประโยคของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้แผ่นภาพการ์ตูนหลังสอนมีค่าสูงกว่าก่อนสอน
3.ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ สื่อการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผลการวิจัยปรากฏว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมของบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, SD = 0.50) เนื่องจากการใช้สื่อการ
สอนในรูปแบบสมุดภาพวาดคาศัพท์ภาษามือ เป็นสื่อที่นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและภาพวาดยัง
ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักศึกษาได้นอกจากนี้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาหรือศึกษาด้วย
ตนเองตลอดเวลา
8. บทสรุปและข้อแสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพ 85.95/88.16 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
80/80 และจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้สรุปได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากมีความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้
ผู้เรียนยังมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, SD = 0.50)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.ควรมีการศึกษาและพัฒนาสมุดภาพวาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถ
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นาเสนอผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา
2. สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ต้องการทบทวน
เนื้อหารายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม โดยสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนนี้ศึกษาด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ สาหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม สาหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท (โดยเฉพาะนักศึกษาพิการทางการได้ยิน และคน
พิการทางการมองเห็น) ทุกรายวิชา
เอกสารอ้างอิง
[1] จันทร์จิรา ก๋าตุ๋ย. 2550. เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 070412 ภาษามือเบื้องต้น.สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2]ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา. 2543. การพัฒนาชุดการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิชา
เครื่องปั้นดินเผา 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ โรงเรียนเศรษฐเสถียร.วิยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[3]ประภาพร ธรรมวิพากษ์. 2550. การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้แผ่น
ภาพการ์ตูนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
[4]รัชนีกร ทองสุขดี. 2552. คู่มือช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการในระดับอุดมศึกษา. งานนักศึกษา การศึกษา
พิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[5]ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
[6]สุจิตต์ ทองสีอ่อน. 2552. การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับ
นักเรียน ที่บอกพร่องทางการได้ยิน วิชาการจัดดอกไม้ เรื่องการจัดดอกไม้แบบตะวันตก.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[7]เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528. เทคโนโลยีทางการศึกษา.โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ.กรุงเทพมหานคร.
[8]สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.2550. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การเข้าถึงและ
ได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ. (พิมพ์ครั้งที่1).
[9] สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2556. การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกอย่าง
สมเหตุสมผล และ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาพิการ.กรุงเทพมหานคร.
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การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
Literacy Development of Elementary Students in Nakhon Ratchasima
City Municipality School
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1. บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความสามารถทางภาษา และพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒ นา
ความสามารถทางภาษา (Literacy) ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลนครนครราชสี ม า
มี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย 2 ขั้ น ตอนดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1 การส ารวจความสามารถทางภาษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาก 5 โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เลือกมาโดยวิธีเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 120 คน เป็นนักเรียนปกติ 109 คน นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและล่ าช้า
ในการเรี ย น 11 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบส ารวจความสามารถทางภาษา ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา
ชุ ด ฝึ ก อบรมครู กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษาคื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
ชุด ฝึ กอบรมครู เพื่อ พัฒ นาความสามารถทางภาษา ประกอบด้ว ย คู่มือชุดฝึ กอบรมครูเพื่อ พัฒ นาผู้ เ รี ย น
ทางภาษา แบบประเมินความสามารถในการสอนภาษา แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรม
สาหรับครู ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและสถิติวิเคราะห์คุณ ภาพของเครื่องมือวัด
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถทางภาษาของนักเรียนปกติ ก่อนใช้ชุดพัฒ นาความสามารถทางภาษา
(Literacy) มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ความสามารถทางภาษาหลังใช้ชุดพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา (Literacy) คะแนนเฉลี่ย 6.41 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความสามารถของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน
และล่าช้าในการเรียน ก่อนใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา คะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
หลังใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางภาษา มีประสิทธิภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดี และหลังใช้ชุดฝึกอบรมครูมีความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก มีความสามารถ
ในการสอนภาษา คะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ความสามารถทางภาษา; ชุดฝึกอบรม; นักเรียนระดับประถมศึกษา
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Abstract
This research was aimed to explore literacy ability and developed teachers’ literacy
training package for teachers of elementary students in Nakhon Ratchasima City Municipality
School. Two steps were applied as follow: Step 1 Literacy Ability Survey. Samples were 120
as regular students, 109 people, students with reading problems and delays in studying 11
people grade 3 students from 5 schools in Nakhon Ratchasima City Municipality, which was
selected by purposive sampling. The instrument was Literacy Ability Questionnaire. Step 2
Develop Teachers’ Literacy Training Package. The samples were 5 experts. The instruments
were Teachers’ Literacy Training Package, Literacy Teaching Assessment and Teacher
Satisfaction toward Teachers’ Literacy Training Package. Data were analyzed by percentage,
means and standard deviation. The results indicated that Literacy ability of elementary regular
students before using Teachers’ Literacy Training Package were 4.17 that was at moderate
level. After using Teachers’ Literacy Training Package, students’ Literacy ability was 6.41 that
were at good level. The results indicated that Literacy ability of elementary students with
reading problems and delays before using Teachers’ Literacy Training Package were 2.82
that was at mind level. After using Teachers’ Literacy Training Package, students’ Literacy
ability was 4.55 that were at moderate level. The efficiency of Teachers’ Literacy Training
Package was considered at good level. After using Teachers’ Literacy Training Package,
teachers’ literacy teaching ability was 4.05 that were in high level. Teacher Satisfaction toward
Teachers’ Literacy Training Package was 4.44 that were in high level.
Keywords: Literacy ability; Teachers’ training package; Elementary students

2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ประเทศต่างๆ ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ประเทศดังกล่าวได้ให้ความสาคัญกับ ความสามารถและการคิดคานวณ (Literacy & Numeracy)
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของทักษะการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ผลเชิงประจักษ์เห็นได้จากผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ ผลการประเมิน PISA ต่ากว่าระดับนานาชาติมาก
ถึ ง ขั้ น อยู่ ใ นล าดั บ เกื อ บรั้ ง ท้ า ย และมี ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ สู ง เพี ย งร้ อ ยละ 0.02 - 0.03
นอกจากนี้บางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้ความสาคัญกับการอ่านรู้เรื่อง และการ
คิดคานวณมากยิ่งขึ้น (สานักทดสอบการศึกษา. 2556) ในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาในเรื่อง
การอ่านออกเขียนได้มากมายโดยวัดจากงานวิจัยภายในประเทศที่ส่งเสริมด้านการอ่าน เขียน คิดคานวณเป็น
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จานวนมาก และมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement)
จากการทดสอบระดับชาติชั้นปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น (ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6) มีผลการประเมิน ใน
ภาพรวมระดั บ ประเทศมี ค่ า เฉลี่ ย ยั ง ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 25
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ไม่ถึง 1 ใน 4 ของความรู้ที่เรียนมา (สานักทดสอบการศึกษา. 2556)
ทั้งนี้ จากผลการประเมินดังกล่าวอาจเป็นเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับ ผลสารวจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี (2559) จากการส ารวจโรงเรียนสั งกัดเทศบาลนคร นครราชสี มาพบว่า นักเรีย นชอบ
คณิตศาสตร์ 17 เปอร์เซ็นต์ แต่ชอบวิชาภาษาไทยเพียง 7.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคะแนนภาษาไทยของการทดสอบ
ระดับชาติและผลการสารวจความชอบในรายวิชาภาษาไทยเป็นไปในทิศทางที่ควรมีการ พัฒนาอย่างเร่งด่วน
เนื่ องจากเป็ น พื้น ฐานส าคั ญในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรียนทุ กคน และปัจจุบันทางกระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้
ความสาคัญกับความสามารถทางภาษาและการคิดคานวณ (Literacy & Numeracy) ซึ่งความสามารถทาง
ภาษา คือ ความสามารถของบุคคลในการรู้หนังสือ การอ่าน การฟัง การดู การพูด เพื่อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์
สรุปสาระสาคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อประเภทต่างๆ และสื่อสารด้วยการพูด การเขียน ได้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม และการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงมาตรฐานการรู้หนังสือของประชากรแต่ละกลุ่ มมีความแตกต่างกัน (ยูเนสโก.1978;
ราชบัณฑิตยสถาน.2556; สานักทดสอบการศึกษา.2556) จะเห็นได้ว่าความสามารถทางภาษาเป็นทักษะที่มี
ความซั บ ซ้ อ นเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งทั ก ษะและความรู้ ห ลายๆ ส่ ว น และเกี่ ย วข้ อ งกั น กั บ การสั ม พั น ธ์
ตลอดจนการแสดงออกทางความคิดเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ การ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการนาไปสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ ได้ให้ความสาคัญในการ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐ
ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2553) ดังนั้น
จึงมีการสนับสนุนให้เด็กที่ความต้องการพิเศษ เด็กที่มีปัญหาที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถเรียน
รวมกับเพื่อนปกติได้ อย่ างมีคุณภาพและความเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive
Education) มาจั ด การเรี ย นที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนได้ รั บระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาอย่ า งเต็ม ที่ น าบริ ก าร
สนับสนุนต่างๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรวมกันโดยไม่แบ่งแยกและเลือก
ปฏิบัติในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการให้กับสถานศึกษาใกล้เคียงต่อไป (มลิวัลย์ ธรรมแสง.2560)
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนั้นนอกจากจะให้นักเรียนมีความรู้แล้วยังต้องให้สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ด้วย จาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องหาวิธีการสอน เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและความสาคัญของการเรียนภาษา แต่เนื่องจากการสอนที่เลือกเฉพาะเจาะจงเพียงวิธีเดียวไม่สามารถ
ที่จะพัฒนาผู้สอนได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นแต่ควรเลื อกใช้ชุดฝึกอบรมเข้ามามีส่วนช่วยในการ
พัฒนาครูเพื่อ พัฒนาความสามารถทางภาษา เนื่องจากชุดอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มความรู้ ความชานาญ
และ ความสามารถของบุคคล (รสริน พิมลบรรยงก์.2550: 15) และช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้าอบรมให้ สามารถ
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ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งกระท าได้ อ ย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ( Beebe; & Roach. 2004: 5)
นอกจากนี้ชุดฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาบุคคลเพราะตรงตามความ ต้องการของหน่วยงานสนอง
ความต้องการของบุคคล ประหยัดงบประมาณ ใช้พัฒนาบุคคลได้ครั้งละจานวนมากในเวลาอันจากัด
จากความสาคัญข้างต้นทาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดอบรมสาหรับครู เพื่อพัฒนานักเรียนด้าน
ภาษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยสารวจความสามารถทางภาษาของนักเรียนและพัฒนา
ชุดอบรมสาหรับครู ตลอดจนศึกษาความสามารถทางภาษาของนักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับครูในการ
พัฒนาความสามารถทางภาษา (Literacy) และพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีความสามารถทาง
ภาษาดีขนึ้ และส่งผลต่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสารวจความสามารถด้านภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา
3.2 เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
4. นิยามศัพท์
4.1 ความสามารถในการสอนด้านภาษา หมายถึง ครูมีความสามารถในการวางแผนการสอนและสอน
แผนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน การฟัง การดู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุป
สาระส าคัญ การใช้ห ลั กภาษาอย่ างอย่ างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้ วัดได้จากคะแนนของ
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา วั ดได้จากคะแนนการประเมินความสามารถในการสอนด้านภาษา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4.2 ความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน หมายถึง การที่นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องราวและข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน การนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ อ่านไปใช้ในชีวิตประจาวัน การสื่อสาร
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ วัดได้จากคะแนนของแบบทดสอบความสามารถ
ด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสานักทดสอบทางการศึกษา
4.3 ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึ กอบรมครู หมายถึง ความรู้สึ กชอบหรือไม่ชอบต่อชุดฝึกอบรม
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษา สื่อการสอน โดยประเมินจากคะแนนแบบวัด
ความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4.4 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา หมายถึง ความสอดคล้อง
กัน ของแบบส ารวจความสามารถทางภาษา แบบประเมินความสามารถในการสอนด้านภาษา และแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
4.5 ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา หมายถึง ชุดฝึกอบรมที่ประมวลประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนคราชสีมา เพื่อให้ครูที่ร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้มีความรู้
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ความเข้าใจในกระบวนการสอนทางภาษา โดยใช้เทคนิคฝึกอบรมในระยะสั้นๆ ซึ่งชุดฝึกอบรมประกอบด้วย
คู่มือชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้เรียนทางภาษา (Literacy) แบบประเมินความสามารถในการสอนทางภาษา
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนทางภาษา

ความสามารถทางภาษา

ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
1. ความสามารถในการสอนทางภาษา

หน่วยที่ 1 ความสามารถของผู้เรียน
ทางภาษา

2. ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมครู

หน่วยที่ 2 การสอนเพื่อพัฒนา

3. ความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน

ความสามารถผู้เรียน
หน่วยที่ 3 การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา ความสามารถผู้เรียน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีการดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดบูรพ์) จานวน 32 คน แบ่งเป็นนักเรียนปกติจานวน 109 คน นักเรียนที่มีปัญหาการ
อ่านและล่าช้าในการเรียน 11 คน 2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จานวน 17 คน แบ่งเป็นนักเรียน
ปกติจานวน 15 คน นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้าในการเรียน 2 คน 3) โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราช
สามัคคี) จานวน 28 คน แบ่งเป็นนักเรียนปกติจานวน 26 คน นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้าในการ
เรียน 2 คน 4) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชา) จานวน 21 คน แบ่งเป็นนักเรียนปกติจานวน 20 คน นักเรียน
ที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้าในการเรียน 2 คน 5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จานวน 22 คน
แบ่งเป็นนักเรียนปกติจานวน 20 คน นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้าในการเรียน 2 คน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบส ารวจความสามารถทางภาษาของส านั ก ทดสอบทาง
การศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายได้จานวน 12 ข้อ เพื่อสารวจความสามารถทางภาษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย 2 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ 2 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน
ประเมินชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้ เรียนด้านภาษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งตรวจชุดฝึกอบรมครู
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา (Literacy) ชุดฝึกอบรมครูเพื่อ พัฒนาความสามารถทางภาษา ประกอบด้ว ย
คู่มือชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา แบบประเมินความสามารถในการสอนภาษา แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมสาหรับครู โดยใช้มาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งกาหนดเกณฑ์ที่
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Face Validity) ทาการตรวจสอบโครงสร้างเนื้อหา โดยหาดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ชุดฝึกอบรม
จึงมีคุณภาพเพียงพอในการนาชุดฝึกอบรมไปใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาโดยจัดอบรมเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนด้านภาษา สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา จานวน 5 โรงเรียน จานวนครู 12 คน จานวน 1 วัน และประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึก
อบรมครู เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทางภาษา (Literacy) หลั ง จากใช้ ชุ ด ฝึ ก อบรมครู 1 เดื อ นท าการประเมิ น
ความสามารถในการสอนของครู
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนคร
นครราชสีมา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 การสารวจความสามารถทางภาษาของนักเรียนปกติและเด็กที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้า
ในการเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการสารวจความสามารถทางภาษา
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 5 โรงเรียน
โดยสารวจก่อนและหลังใช้ชุดพัฒนาความสามารถ ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปกติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ก่อนการใช้ชุดพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา (Literacy)
โรงเรียน

n

เทศบาล 1
เทศบาล 2
เทศบาล 3
เทศบาล 4
เทศบาล 5

29
15
26
19
20

ความสามารถทางภาษา

4.03
4.07
3.73
4.50
4.52

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความสามารถ

1.76
1.71
1.61
1.82
1.34

29.54
29.90
28.86
34.09
32.57

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
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รวม
109
4.17
1.66
34.48
พอใช้
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร นครราชสีมา ก่อนการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา(Literacy) มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.17 คิดเป็นร้อยละ 34.48 มีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับพอใช้
ตารางที่ 2 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน
และล่าช้าในการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ก่อนการใช้
ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา (Literacy)
โรงเรียน

n

เทศบาล 1
เทศบาล 2
เทศบาล 3
เทศบาล 4
เทศบาล 5
รวม

3
2
2
2
2
11

ความสามารถทางภาษา

4.00
5.50
2.50
1.50
2.00
2.82

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความสามารถ

1.00
0.70
0.70
0.70
1.41
1.33

33.33
45.83
12.50
12.50
16.67
23.48

พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร นครราชสีมา ก่อนการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา(Literacy) มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 2.82 คิดเป็นร้อยละ 23.48 มีความสามารถทางภาษา อยู่ในระดับปรับปรุง
ตารางที่ 3 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปกติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา หลังการใช้ชุดพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา (Literacy)
โรงเรียน

n

เทศบาล 1
เทศบาล 2
เทศบาล 3
เทศบาล 4
เทศบาล 5

29
15
26
19
20

ความสามารถทางภาษา

6.34
6.37
6.42
6.20
6.73

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความสามารถ

1.61
1.11
1.44
1.70
1.14

46.46
46.57
49.70
46.96
48.48

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
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รวม
109
6.41
1.44
47.63
พอใช้
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร นครราชสีมา หลังการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา(Literacy) มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 6.41 คิดเป็นร้อยละ 47.63 มีความสามารถทางภาษา อยู่ในระดับพอใช้
ตารางที่ 4 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน
และล่าช้าในการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา หลังการใช้
ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา (Literacy)
โรงเรียน

n

เทศบาล 1
เทศบาล 2
เทศบาล 3
เทศบาล 4
เทศบาล 5
รวม

3
2
2
2
2
11

ความสามารถทางภาษา

5.00
6.73
4.50
5.00
4.00
4.55

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความสามารถ

1.00
1.14
0.70
1.41
0.00
0.93

41.67
48.48
37.50
41.67
33.33
37.87

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร นครราชสีมา หลังการสอนโดยใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษา(Literacy) มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 4.55 คิดเป็นร้อยละ 37.87 มีความสามารถทางภาษา อยู่ในระดับพอใช้
ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา (Literacy) ประกอบด้ว ย
ชุดฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดอบรมของครู แบบประเมิน ความสามารถในการสอน
ของครู นาไปประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา (Literacy) และ
นาไปใช้ตามขั้นตอนที่กาหนด ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภ าพและผลหลังการใช้ชุดฝึก อบรมครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางภาษา มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
2.1 ประสิ ทธิภ าพของชุดฝึ ก อบรมครู เ พื่ อ พัฒ นาผู้ เรียนทางภาษา จากการศึกษาพบว่ า
ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา เหมาะสมอยู่ในระดับดี
2.2 ความสามารถในการสอนทางภาษาของครู ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
สอนของครู หัวข้อความสามารถในการสอนสอดแทรกจรรยาบรรณ จริยธรรม มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอนตามความเป็นจริง และมีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และ
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อุปกรณ์ช่วยสอนที่หลากหลายและเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 ระดับความสามารถอยู่ในระดับมาก
มีคะแนนความสามารถในการสอนโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 4.05 ระดับความสามารถในการอยู่ในระดับมาก
2.3 ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา (Literacy) พบว่า
ความพึงพอใจเรื่อง ชุดฝึกอบรมครูทาให้เรียนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจน
ร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็น ในชั้น เรี ย น ทาให้ เรี ยนเกิดการเรียนรู้ และมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิ ดเห็ น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา(Literacy) สาหรับครูสังกัดโรงเรียน
เทศบาลนคร นครราชสีมา ได้แก่ ชุดฝึกอบรมครู แบบประเมินความสามารถในการสอนด้านภาษาของครู
แบบประเมิน ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึ กอบรมการพัฒ นาผู้ เรียนด้านภาษา (Literacy) เป็นชุดฝึ กที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสม อยู่ในระดับดี ที่กาหนดไว้เป็นไปตาม สมติฐานการวิจัยที่ว่า ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม
สาหรับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา สังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา อยู่ในระดับเหมาะสม อาจอธิบายได้ว่า
การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษากล่าวคือ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรและกาหนดจุดมุ่งหมาย
เนื้อหา กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา ตลอดจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้สอนและผู้เรียนและมี
กิจ กรรมการเรี ย นที่ห ลากหลาย ซึ่งสอดคล้ องกับ ดวล (Duan.1995) ได้กล่ าวว่าศึกษาหลั กสู ตร เทคนิค
วิธีการ กระบวนการ ทฤษฎี เป็นแนวทางโดยคานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนที่หลากหลาย
ที่เอื้อกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การสอนของครูจัดเป็นขั้นตอน คือ 1) การทาจิตศึกษาเพื่อทาให้สมาธิให้กับ
นักเรียน 2) การสอนภาษาผ่านวรรณกรรม 3) การให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นหลังการเรียน นอกจาก
กิจกรรมที่เกิดจากชุดฝึกอบรมแล้ว ผู้สอนสามารถสอนเนื้อหาที่กาหนดไว้ได้ตามปกติที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ผล
การใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา (Literacy) สาหรับครูยังสัมพันธ์กับการสัมภาษณ์ครูผู้ ส อน
ภาษาไทยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมมีกิจกรรมที่หลากหลายและเปิด
โอกาสให้ ผู้สอนได้วางแผนการสอนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาได้ทุกครั้งอีกด้วย จึงส่งผลให้
ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
การสอนภาษาโดยครูที่ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา (Literacy) ที่สร้าง
ขึ้น พบว่า ความสามารถทางภาษาของนักเรียนปกติ สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาก่อนเรียน อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ เมื่ อ ครู เ ข้ า อบรมและท าการสอนนั ก เรี ย นพบว่ า ความสามารถ หลั ง ใช้ ชุ ด อบรมครู เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนความสามารถทางภาษาของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและล่าช้า
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ในการเรียน ก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง หลังจากครูทาการสอนตามแผนพัฒนาความสามารถทางภาษา
พบว่าหลังการสอน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งเห็นได้ว่าผลคะแนนของทั้งเด็กปกติและเด้กที่มีปัญหาการอ่านและ
ล่าช้าในการเรียนมีความสามารถทางภาษาดีขึ้น อาจเนื่องมาจากการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
วิลเลี่ยมส์ (William. 1995:12) ได้กล่าวถึงการสอนภาษาว่าเป็นการเน้นความสาคัญที่ภาระงาน โดยส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนประกอบกับกระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษา
นอกจากนั้น การออกแบบชุดฝึ กอบรม ส่งผลต่อครูผู้สอนในด้านกระบวนการสอน แผนกิจกรรม
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะที่ดาเนินการตามชุดฝึกอบรม ทั้งนี้เห็นได้จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
อบรมหลังการสอนตามกระบวนการอบรม พบว่าครูผู้สอนได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ทาให้นาไปใช้ได้
ง่ายและมีแผนกิจกรรมที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างมั่นใจ ส่งผลต่อผู้เรียนที่มีคะแนนความสามารถทางภาษาสูง
ขึ้นนั้น เนื่องจากชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ได้ดี จึงทาให้เด็กนักเรียนสนใจ ประกอบกับกิจกรรมการสร้างสมาธิก่อนเรียน การให้โอกาสผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันได้ทางานร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมและ
ได้ทางานร่วมกับเพื่อน จึงควรมีการพัฒนาแนวทางการดาเนินการฝึกอบรมครูเพื่อสอนความสามารถทางภาษา
โดยใช้ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางภาษา (Literacy) เพื่อให้ช่วยได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิด ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะของการนาไปใช้
การนาชุดฝึกอบรมไปใช้ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ในชุดฝึกอบรม เพื่อจะได้ให้คาแนะนากับนักเรียน
ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ควรปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน ควรเพิ่มระยะเวลาโดยใช้เวลาทั้งปี
การศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สอนและผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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1.ควรมีการพัฒนาชุดฝึกอบรมการสอนภาษาสาหรับเด็กในระดับปฐมวัย และชั้นอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความสามารถทางภาษาที่ต่อเนื่อง
2. ในการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูควรให้ทั้งความรู้ในเนื้อหาร่วมกับให้เครื่องมือคิดกับครูเพื่อให้ ครู
เข้าใจในกระบวนการและสามารถนาประยุกต์ใช้ได้
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1. บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกิจกรรมครุวิถี กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 1 หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 24 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมครุวิถี เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน คุณลั กษณะความเป็นครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะความเป็นครู ของนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหลังการจัดกิจกรรม
ครุวิถี อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63, S.D = 0.49)
คาสาคัญ: คุณลักษณะความเป็นครู; กิจกรรมครุวิถ;ี โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
Abstract
This research was aimed to study teacher characteristics of first year teacher students
in Special Education – Thai Program Nakhon Ratchasima Rajabhat University by Karu Withee
Activities. The samples were 24 first year teacher students in Special Education – Thai Program
Faculty of Education Nakhon Ratchasima Rajabhat University in first semester of 2016
academic year, which were selected by Purposive Sampling. The instrument used for
treatment was Karu Withee Activities and the instrument used for collecting data was Teacher
Characteristics Assessment. The results showed that teacher characteristics of first year
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teacher students in Special Education – Thai Program after implemented Karu Withee
Activities was at highest level. (x̄ = 4.63, S.D = 0.49)
Keywords: Teacher characteristics; Karu Withee activities; Special education program

2. ความเป็นมาและความสาคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของครูโดย
พระราชทานแก่ครูอาวุโสเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ความว่า “...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทาแต่ความดีคือ
ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้นสารวม
ระวังความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจวางใจ
เป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ...” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 :113)
ครูเป็นวิชาชีพทางการศึกษาในสังคมไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมไทยเมื่อพิจารณาวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าผู้เป็นครูนั้นต้องรับภาระหน้าที่ต่อสังคม
และชาติบ้านเมืองหากผู้ เป็นครูปฏิบัติภาระที่ตนเองได้รับบกพร่องผลกระทบก็จะตกไปถึงความเสื่อมของ
สั ง คมและชาติ บ้ า นเมื อ งดั ง พระราโชวาทของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ใ นพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพรวันพุธที่18 พฤษภาคม
พ.ศ.2526 ความตอนหนึ่งว่า "...อาชีพครูถือว่าสาคัญอย่างยิ่งเพราะครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญมั่นคงและก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน
เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้านจึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
ต่อไปได้ ..." (สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวัติ คูณแก้ว. 2555: 1)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็ น
กฎหมายแม่บทที่เชื่อมต่อกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นฐานหลักในนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษาจาก
บทบัญญัติในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาโดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและมาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ 4 ระบุว่าการจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุกวิช า (พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 19 ธันวาคม 2545:16 -21)
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แนวทางหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้นโดยโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วยนวัตกรรม 3 นวัตกรรมด้วยกัน คือ จิตศึกษา เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาภายใน ซึ่ง
หมายถึง การพัฒนาความเข้าใจต่อชีวิตของตนเอง รวมทั้งต่อโลก เพื่อการอยู่อย่างมีความหมายทั้งต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว การจัดกิจกรรมจิตศึกษาสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ นวัตกรรมที่สองคือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เป็น
นวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาภายนอก ซึ่งหมายถึงความเข้าใจต่อโลกภายนอก การใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ นวัตกรรมที่สามเป็นนวัตกรรมสาหรับองค์กร เพื่อพัฒนาครู คือ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยมีองค์ประกอบสาคัญคือ การสร้างความ
เป็นชุมชนและมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกับ
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู (วิเชียร ไชยบัง. 2558 : 4-13)
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตระหนั กถึงบทบาท
หน้าที่ผลิตครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ และสิ่งสาคัญที่สุดประการ
หนึ่งคือการพัฒนานักศึกษาครูให้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้ในการคิด มีความรู้ มีใจรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ – ภาษาไทย. 2558 : 7)
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนานักศึกษาครูมีความสาคัญเป็นอย่างมาก การเป็นครูที่ดี
จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสารถและจิตวิญาณความเป็นครู ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ จึงได้ออกแบบกิจกรรมครุวิถีโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะด้านความ
เป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาครูที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกิจกรรมครุวิถี
4. นิยามศัพท์
4.1 คุณลักษณะความเป็นครู หมายถึง พฤติกรรมหรือสิ่งที่แสดงออกทางบุคลิกภาพ ท่าที อุปนิสัย
ความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติตนตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.
2539 ประกอบด้วย
i. ครูต้องรัก และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
ii. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิด
แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
หน้าที่ 187
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iii. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และใจ
iv. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์
v. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์ อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการหาผล ประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
vi. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
vii. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร วิชาชีพครู
viii. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ix. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย

4.2 กิจกรรมครุวิถี หมายถึง กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู ที่จัดขึ้นจากกิจกรรม จิต
ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง
ความ
ตระหนักรู้ พัฒนาการคิดเชื่อมโยงและนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ในรายวิชาการศึกษาสังเกต
การ
สอน 1 (รหัสวิชา101111)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาผู้เรียนจาเป็นต้องสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้ง
ปัญญาภายใน คือ ความเข้าใจต่อตัวเอง ต่อชีวิต ต่อโลกและดาเนินชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และปัญญา
ภายนอก คือ ความเข้าใจต่อโลกภายนอกที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยนวัตกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา ได้แก่ 1) จิตศึกษา (Jitasuksa) คือ การสร้างความเป็นชุมชนทั้งพื้นที่และ
บรรยากาศ การใช้จิตวิทยาเชิงบวกเน้นชี้ถูกและการเป็นแบบอย่าง โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาเป็นเครื่องมือการ
ฝึกฝน 2) หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem- Based Learning: PBL) การเรียนรู้แบบ
Active Learning โดยผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ คิ ด ที่ ห ลากหลาย และ 3) ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ วิ ช าชีพ
(Professional Learning Community: PLC) คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ในสิ่งที่จะสอน มีทักษะการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนและครูไปพร้อมกัน (วิเชียร ไชยบัง. 2558)
กิจ กรรมครุ วิถี คือ กิจ กรรมที่ บู ร ณาการกิ จกรรมจิ ตศึ ก ษา เพื่อสร้างความตระหนั กรู้ต่ อ ตนเอง
ต่อผู้อื่น ต่อวิชาชีพครู และสามารถเชื่อมโยงการตระหนักรู้กับความรู้สู่การปฏิบัติจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
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เป็นฐาน และพัฒนาตนเองให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนและความเป็นครู จากการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครูตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 ดังภาพที่ 1
กิจกรรมครุวิถี

คุณลักษณะความเป็นครู

1. สร้างความตระหนักรู้
1.1 กิจกรรมจิตศึกษา
1.2 การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

1. ครูต้องรัก และเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจ

2.

2. พัฒนาการคิดเชื่อมโยง
2.1 กิจกรรมจิตศึกษา
2.2 การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. นาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
3.1 ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
3.2 การฝึกประสบการณ์กับสถานศึกษา

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

ใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้
ทักษะและนิสยั ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ครูต้องประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และใจ
ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ ความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์ อันเป็นอามิส
สินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปกติ
และไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการหา
ผล ประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้าน
บุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ
ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กร วิชาชีพครู
ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทาง
สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ
ครูพึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็นผู้นาในการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น (Classroom Action Research) ซึ่ ง มี
วิธีดาเนินการวิจัย 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย
และ
สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ -ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 24 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
6.2.1 เครื่องมือที่ใช้นาการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมครุวิถี เป็นกิจกรรมบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาสังเกตการสอน 1 (รหัสวิชา 101111) โดยบูรณาการกิจกรรมตาม
นวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา ในการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การเรียนรู้โดยปัญหาเป็น
ฐาน (Problem- Based Learning: PBL) และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ พัฒนาการคิดเชื่อมโยง และสามารถนาทักษะที่
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง คือการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน จานวน 15 แผน ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นครู โดย
ใช้แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา จานวน 9 ข้อ เป็น
ประเด็นการประเมินคุณลักษณะ และกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะความเป็นครู เป็นแบบมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
6.3 ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
6.3.1 บูรณาการกิจกรรมครุวิถี ในรายวิชาการศึกษาสังเกตการสอน 1 (รหัสวิชา 101111)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 100 นาที โดยใช้เวลา 50 นาทีแรก
ในการจัดกิจกรรมครุวิถี จานวน 15 สัปดาห์ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 กิจกรรมครุวิถี
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ครั้ง

วัตถุประสงค์

เนื้อหา

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรม

ที่
1

สร้างความตระหนัก ปลูกฝังคุณลักษณะ

นิทาน “เต่าภูมิใจ”

กิจกรรมจิตศึกษา

2

รู้

สัตว์ 4 ประเภท

กิจกรรมจิตศึกษา

3

ต้นไม้กับชีวิต

กิจกรรมจิตศึกษา

4

วุฒิภาวะความเป็นครู

กิจกรรมจิตศึกษา

ของครูที่ดี

5

1. สร้างความ

ปลูกฝังคุณลักษณะ

คาสี่คา

กิจกรรมจิตศึกษา

6

ตระหนักรู้

ของครูที่ดี

ตั้งคาถาม

กิจกรรมจิตศึกษา

7

2. พัฒนาการคิด

ขอบคุณ/ขอโทษ

กิจกรรมจิตศึกษา

8

เชื่อมโยง

จดหมายถึงตัวเรา

กิจกรรมจิตศึกษา

9

1. สร้างความ

สร้างแรงบันดาลใจ

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค รู 1. สังเกตการทางานของครู

ตระหนักรู้

ความรักและความ

การศึกษาพิเศษ

2. พัฒนาการคิด

ศรัทธาต่อวิชาชีพครู

10

เชื่อมโยง

2. PBL: ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ควรมีคุณลักษณะอย่างไร

แตกต่างหลากหลาย

1. สังเกตนักเรียนในชั้นเรียน

3. นาสิ่งที่เรียนรู้ไป

พิเศษ

ใช้ในชีวิตจริง

2. ขออนุญาตครูประจาชั้นให้
ตนเองมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. PBL: เราจะมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนได้อย่างไร

11

ส ะ ท้ อ น คิ ด 1. สั งเกตนักเรียนในชั้นเรียน
(Reflection)

พิเศษเป็นรายบุคคล
2. PBL: นักเรียนมีปัญหาอะไร
เราอยากแก้ไขอย่างไร
3. PLC: เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ
เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาที่ สั ง เกตต่ า ง
ห้องเรียน

12

ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า 1. สั งเกตนักเรียนในชั้นเรียน
(Problem Solving)

พิเศษ
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ครั้ง

วัตถุประสงค์

เนื้อหา

ชื่อกิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรม

ที่
2. ขออนุ ญ าตครู ป ระจ าชั้ น
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ที่
นักศึกษาคิดมา
3 . PBL: วิ ธี ก า ร ที่ คิ ด ม า
สามารถแก้ ปั ญ หาได้ ห รื อ ไม่
อย่างไร
4. PLC: เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ
เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาที่ สั ง เกตต่ า ง
ห้ อ งเรี ย น และครู ป ระจ าชั้ น
เรียนพิเศษ
13

อยากรู้อะไร

1. เรียนรู้จากเพื่อนเรื่องเด็กที่
มีความต้องการพิเศษประเภท
ต่างๆ
2. PBL: นักเรียนที่เราสั งเกต
เป็ น เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการ
พิเศษประเภทใด รู้ได้อย่างไร

14

ข้อเด่นและข้อจากัด

1. กิจกรรมจิตศึกษา
2. PBL: นักเรียนที่เราสังเกตมี
ข้อเด่นและข้อจากัดอย่างไร
3. PLC: เรียนรู้ร่ว มกันกับครู
ประจาชั้น เกี่ยวกับข้อเด่นและ
ข้อจากัดของนักเรียน

15

ประเมินตนเอง

1. ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ต า ม

(Self – Evaluation)

สมรรถนะรายวิชาผ่าน

การ

เขียน
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6.3.2 ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์ประเมินคุณลักษณะความเป็นครู จานวน 7 คน
ซึ่งเป็นครูประจาชั้นระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีคุณสมบัติเป็นครูพี่เลี้ยงที่คุรุสภากาหนด
ได้แก่ 1) มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีขึ้นไป 2) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ3) มีคุณลักษณะเป็น
แบบอย่างที่ดี ครูพี่เลี้ยงทุกคนได้รับคาชี้แจงถึงกระบวนการสังเกตและประเมินนักศึกษาตามแบบประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครู โดยใช้แบบประเมินนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 16 ขณะที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 2 วัน
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยเป็นระดับของคุณลักษณะ
ความเป็นครู ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

4.51 - 5.00

หมายถึง

ระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.50

หมายถึง

ระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย

2.51 - 3.50

หมายถึง

ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

1.51 - 2.50

หมายถึง

ระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย

1.00 - 1.50

หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังจากการจัดกิจกรรมครุวิถี มีดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะความเป็นครูหลังการจัดกิจกรรมครุวิถี
คุณลักษณะความเป็นครู
1. รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง
ดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์
ใจ
3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา
และใจ
4. ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5. ไม่ แ สวงหาประโยชน์ อั น เป็ น อามิ ส สิ น จ้ างจากศิ ษ ย์ ในการ
ปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
ให้ ทั น ต่ อ การพั ฒ นาทางวิ ท ยาการ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมือง
อยู่เสมอ
7. รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
วิชาชีพครู
8. ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย
ค่าเฉลี่ย

x̄

S.D.

ระดับ

4.58

0.50

มากที่สุด

4.46

0.50

มาก

4.58

0.50

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.58

0.50

มาก

4.50

0.51

มาก

4.50

0.51

มาก

4.56

0.46

มากที่สุด

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะความเป็นครู ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ –
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังการจัดกิจกรรมครุวิถี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
(x̄ = 4.56 , S.D. = 0.46) อาจเกิดจากกิจกรรมคุรุวิถีมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาในด้านการตระหนัก
รู้ตนเอง พัฒนาความคิดเชื่อมโยงให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองในการเข้ามาศึกษาเพื่อเป็นครู รวมทั้ง
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กิจกรรมได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้จริงผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบปั ญหาเป็นฐาน
(PBL) ทั้งยังสามารถฝึกฝนตนเองให้เชื่อมโยงกับคนอื่นในวิถีการเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
คุณลักษณะความเป็นครู จานวน 3 ข้อ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63 , S.D. = 0.49) เป็นลาดับ
แรก ได้แก่ ข้อที่ 4 ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของ
ศิษย์ ข้อที่ 5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ให้ศิษย์
กระทาการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ และข้อที่ 6 พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จาก
การประเมินของครูพี่เลี้ยงเห็นว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความไวต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถเรียนรู้การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนได้รวดเร็ว พฤติกรรมของนักศึกษาที่ครูเห็นว่าเป็นการพัฒนาตนเอง
คือ หลังจากการ
สังเกตการสอนในวันแรก ในวันที่สองนักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียนได้
คุณลักษณะความเป็นครู ข้อที่ 2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดี
งาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46 , S.D. = 0.50) แต่
เป็นคุณลักษณะความเป็นครูที่อยู่ในลาดับสุดท้าย อาจเนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงยังขาดองค์
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความแตกต่างกันใน
ชั้นเรียนได้
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี มา หลั งการจัดกิจกรรมครุวิถีที่พัฒ นาขึ้น โดย
บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตศึกษา การเรี ยนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ในรายวิชาการศึกษาและสังเกตการสอน (รหัสวิชา 101111) อยู่
ในระดับมากที่สุด จากการออกแบบการเรียนรู้ที่คานึงถึงการพัฒนาปัญญาภายใน คือความเข้าใจตนเอง เข้าใจ
โลก และการดารงชีวิตอย่างมีความหมายต่อตนเองและสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ไปพร้อมๆกับการพัฒนาความรู้
และทักษะการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องจัดการปัญหาด้วยตนเอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ผู้ที่จะนากิจกรรม
ครุวิถีไปใช้อาจให้ผลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครุวิถี นั้น อาจารย์ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจ กรรมจิ ตศึกษา การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปั ญหาเป็นฐาน และชุมชนการเรียนรู้วิช าชีพ รวมทั้งการบูรณาการ
นวัตกรรมดังกล่าวสู่รายวิชา

หน้าที่ 195

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา แนะนาในด้านวิชาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ นายการุ ณ ชาญวิช านนท์ ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึ ก อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา ที่อนุเคราะห์สถานที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาวิจัย
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.(2552). คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
คณะครุศาสตร์. (2558). หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย (5 ปี)หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. (2545, 19
ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 119 ตอนที่ 123ก. หน้า 16-21.
วิเชียร ไชยบัง. (2558). โรงเรียนนอกกะลา (ภาคปาฏิหาริย์). พิมพ์ครั้งที่ 15. บุรีรัมย์ : สานักพิมพ์เรียนนอก
กะลา
วิเชียร ไชยบัง. (2558). จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 2. บุรีรัมย์ : สานักพิมพ์เรียนนอกกะลา
สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวัติ คูณแก้ว. (2555). การศึกษาคุณลักษณะของครูยุคใหม่. กลุ่มวิชาจิตวิทยา
และแนะแนวคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หน้าที่ 196

IE-005

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้าซ้อน
The Self Learning Activity Packed in Development of the Occupation skill for
Children with Multiple Disabilities
ทศพร แสงสว่าง1*
Thosporn Sangsawang1*
1*Faculty of Technical Educational,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Phathumthanee.
Tel. 02-549-3209 Mobile: 0896994199 E-mail: sthosporn@rmutt.ac.th.
1. บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการ
พัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) หาความ
พึงพอใจของเด็กพิการซ้้าซ้อนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็ก
พิการซ้้าซ้อนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจัยเป็น เด็กพิการซ้้าซ้อน บ้านราชาวดี จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา
2560 จ้านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบประเมินความพึงพอใจของ
เด็กพิการซ้้าซ้อนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test for
dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
ส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 72.25/71 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 59.14 คิดเป็นร้อยละ 84.49 มี
ค่า t-test เท่ากับ 3.39 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก
ค้าส้าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง, การพัฒนาทักษะอาชีพ, เด็กพิการซ้้าซ้อน
Abstract
The purposes of the research were to: 1) find the efficiency of the Self Learning Activity
Packed in development of the occupation skill for children with multiple disabilities.,
หน้าที่ 197

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

2) compare the abilities to use the small muscles after the study more than before the Self
Learning Activity Packed in development of the occupation skill for children with multiple
disabilities, who made study with the self-learning activity on development of small muscles
use., and 3) study the satisfaction of the children with the Self Learning Activity Packed in
development of the occupation skill for children with multiple disabilities use. The sample
groups on the research are children with multiple disabilities of the special education Baan
Rachawadee Nonthaburi Center in the school year 2017, for 7 children. The tools used on
the research consist of the Self Learning Activity Packed in development of the occupation
skill for children with multiple disabilities, the observation form of abilities of small muscles
before and after using the activity set and the observation form of satisfaction of the children
with multiple disabilities towards the Self Learning Activity Packed in development of the
occupation skill for children with multiple disabilities. The statistics used on the research
include the percentage, mean value, standard deviation and the t-test for dependent sample.
From the research, it was found that the Self Learning Activity Packed in development of the
occupation skill for children with multiple disabilities of the special is efficient based on the
criteria in average equal to 72.25/71, the educational coefficient of the student after the study
higher than before the study with average points before the study equal to 5 9 . 1 4 and
percentages value equal to 84.49, t-test value before and after the study equal to 3.39, which
are different significantly on statistics at the level .05 and the satisfaction observation form of
the Self Learning Activity Packed in development of the occupation skill for children with
multiple disabilities with average value equal to 4.47 in the considerable level.
Keywords: self learning activity packed; development of the occupation skill; children with
multiple disabilities
2. ความเป็นมาและความส้าคัญ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างมุ่งเน้นการปฏิรูปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ลดความเลื่อมล้้าให้กับคนพิการ การเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นไม่เป็นภาระต่อพ่อแม่ และสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้คนพิการ
สามารถดูเลี้ยงตนเอง ท้าให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง จากการศึกษารวบรวม
ข้อมูลการปฏิบัติงานของคนพิการในสถานประกอบการ พบว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ช่วยพัฒนาการของคนพิการดีขึ้น ท้าให้คนพิการมีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อนื่
และมีรายได้ การใช้ ชุดกะลาบ้าบัดฝึกหัดบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
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เพื่อการส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีศักยภาพในการท้างานได้และท้าให้คนพิการมีความสุข
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายของส้าคัญของชาติที่มีความร่วมมือกันในทุกองก์กร ทุกชุมชน ทุกท้องถิ่นจังหวัด และ
ภาครั ฐ มุ่ ง สร้ า งสั ม มาชี พ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต ของคนพิ ก าร มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก้าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ตาม
ข้อ 2 กล่าวถึงว่า ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี้ 1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2.บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 3.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4.บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 7.บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8.บุคคลออทิสติก 9.บุคคลพิการซ้อน
(จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 2552, น.45)
ผู้ที่มีความพิการซ้อน หมายถึง กลุ่มผู้พิการที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน มีลักษณะ
ผิดปกติทางพันธุกรรมของโครมโมโซม มีลักษณะพิการมากกว่าหนึ่งประเภท ทางกายภาพที่เห็นได้ชัด เช่น
ศีรษะเล็กและแบน หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ปากเล็ก ใบหูเล็ก คอสั้น มือแบนกว้าง และมีความ
บกพร่องทางด้านสติปัญญา (Mental Retardation) ต่้ากว่าเกณฑ์ มีความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตัว
พัฒนาการด้านการฟัง การพูด การเขียน ล่าช้า ต่้า กว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเกิดจาก
ความผิดปกติของสารพันธุกรรมตั้งแต่ก้าเนิดอยู่ในภาวะโรคปัญญาอ่อน จะมีระดับสติปัญญา (IQ) ต่้ากว่าเด็ก
ปกติ มีพัฒนาการช้า มีลักษณะทางร่างกายที่ผิดปกติกว่าคนปกติ รูปร่างลักษณะหน้าตาภายนอกที่ ส่วนของ
สันจมูกแบน ปากเปิดออก และลิ้นมักจะจุกอยู่ที่ปาก หูมีขนาดเล็ก และหูมีรอยพับมากกว่าปกติ ระยะห่าง
ระหว่างหัวนมใกล้กว่าเด็กทั่วไป มือสั้น และกว้าง เส้นลายมือมักมีเส้นตัดขวางเส้น นิ้วก้อยเอียงเข้าหานิ้วนาง
นิ้วมืออ่อนสามารถดัดไปด้านหลั งได้ มีง่ามนิ้วระหว่ างนิ้วโป้ง และนิ้วชี้ของเท้ากว้างกว่าปกติ ศีรษะเล็ก
กะโหลกศีรษะด้านหลังแบนมีร่างกายเตี้ยกว่าปกติและส่วนใหญ่มักจะอ้วน กล้ามเนื้อมัดเล็กของคนพิการมีผล
ต่อ พัฒนาการของประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ถ้ากล้ามเนื้อไม่ดี ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมีความ
บกพร่อง ผู้พิการจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมทักษะความสามารถในการฝึกทักษะอาชีพส้าหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กพิการ
ซ้้าซ้อนมีความต้องการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาที่ดีขึ้นต่อไปที่จะท้าให้
คนพิการซ้้าซ้อนมีทักษะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามล้าดับหากมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้พิการซ้้าซ้อนหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นอวัยวะส่วน
ที่ส้าคัญส้าหรับประกอบกิจวัตรประจ้าวัน เช่น การติดกระดุม การถอดใส่ แปรงฟัน รูดซิป การวาดภาพ การ
ผูกเชือกรองเท้า และการเขียน ดังนั้นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีจะส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีเยี่ยม
มากยิ่งขึ้นด้วย การพัฒนากล้ามเนื้อมัดของเล็กที่ ดีต้องมีพัฒนาการสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับสายตา แขน ขา
และอวัยวะส่วนอื่นๆ ด้วย ผู้พิการควรต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กใน ช่วงอายุ 0 – 3 เดือน โดยดึงนิ้วมือของ
เด็กค่อยๆ ยืดและเหยียด ก้าและกางนิ้วมือเพื่อให้สามารถคว้าจับสิ่งของได้ เพื่อให้เด็กได้ฝึกคว้า ช่วงอายุ 3 –
6 เดือน ให้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือจับสิ่งของใกล้ตัวด้วยมือทั้ง 2 ข้าง สามารถใช้ปลายนิ้วจับสิ่งของ ใช้นิ้วกลางกับ
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นิ้ ว ชี้ คี บ จั บ และควบคุ ม มื อ ได้ ดี ขึ้น ควรวางของเล่ น ที่มี สีสัน สดใส และมี เ สี ยงไว้ รอบตั ว ช่ ว งอายุ 6 – 9
เดือน ให้ฝึกหยิบของชิ้นเล็กๆได้ เช่น ลูกปัด เมล็ดต่างๆ ช่วงอายุ 9 เดือน – 1 ปี ฝึกบังคับนิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้ในการหยิบของจากพื้นได้ และปล่อยให้หลุดจากมือได้ตามต้องการ มักมีพฤติกรรมทิ้งของซ้้าๆ แล้วพอใจ
คุณหมอเรียกวัยนี้ว่า วัยทิ้งของ ช่วงอายุ 1 – 3 ปี การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจะใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้หยิบ
ของชิ้นเล็กๆ ได้ถนัดมากขึ้นสามารถพับกระดาษชิ้นเล็กๆ ได้ และหมุนลูกบิดประตูได้ดีจับดินสอขีดเขียนหรือ
ลากเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลมตามรอยปะได้เรียงบล็อกไม้ซ้อนกันได้ 6-8 ชิ้น และต่อไม้ 3 ชิ้นเป็นสะพานได้
ช่วงอายุ 3 – 6 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐณิชา ภูมิรัตนไพศาล, ทศพร แสงสว่าง, (2560, น.1) วิจัย
เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส้าหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ศูนย์
การศึกษามหาจักรีสิริธร ประจ้าจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของของเด็ก
ควรเป็นดังนี้ ความสามารถในการควบคุมนิ้วมือและมือได้ดีควรฝึกการท้าสิ่งต่างๆ ที่มีการใช้นิ้วและมือมากขึ้น
เช่น ฝึกท้ากิจกรรมร้อยลูกปัดเป็นสร้อย หรือเป็นก้าไล เล่นดนตรี เช่น ตีกลอง พับกระดาษ ระบายสี วาด
ภาพ ปั้นดินน้้ามัน เล่นฟุตบอล เล่นบาสเกตบอล เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง
จึงเป็นสิ่งส้าคัญของพัฒนาการด้านอื่นๆ และยังส่งเสริมการท้างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่มีการใช้ชุดการสอนในการพัฒนาสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่สามารถกระตุ้นให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสนใจในการท้า
กิจกรรมมากขึ้น ชุดการสอนสามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคน (สมพร พระเนตร, 2556, น.21)
การพัฒนากลุ่มเด็กพิการซ้้าซ้อนด้วยชุดภาพในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับรุนแรง โดยใช้ระบบการแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชาย
อายุ 9 ปี จ้านวน 1 คน ซึ่งมีปัญหาทางการสื่อสารมารับการฟื้นฟูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1 ชุดภาพจ้านวน 7 ภาพ 2 แบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 5 แผน 3 แบบประเมินและบันทึกการฝึกใช้สื่อภาพขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่
2 การสังเกตพฤติกรรมการฝึก บันทึกหลังการฝึก บันทึกภาพวีดิทัศน์ ใช้เวลาในการฝึก 28 วัน วันละ 30 ครั้ง
น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านสติปัญญาเกิดจดจ้าชุดภาพทั้ง 2 ชุดจ้านวน 7 ภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายสี การให้ผลการประเมินมีแรง
เสริมท้าให้เด็กเกิดมีทักษะการสื่อสารสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสารในภาพรวมได้อย่างมีระบบคิด
เป็นระดับความก้าวหน้าของการรับรู้มีค่าร้อยละเฉลี่ย 93.88 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพเพื่อพัฒนาความคงทนในการจ้าค้าด้วยภาพหลังจากการใช้แบบฝึก
การอ่านและเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านค้าของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับพอเรียนได้
กรณีศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับพอเรียนได้ I.Q.50 เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่าน จ้านวน 40 ชุด แผนการสอน จ้านวน 20 แผน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการสอนทั้งหมด แบบบันทึกความสามารถในการ
อ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของแผนการสอนทั้งหมด แบบบันทึกพฤติกรรมการอ่านและความคงทนในการจ้า
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ค้าบันทึกหลังการสอน บันทึกภาพวีดิทัศน์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมน้ามาวิเคราะห์ด้วย ร้อยละ และ
ฐานนิยม ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึ กการอ่านด้วยภาพสามารถพั ฒนาความคงทนในการจ้า ค้า เนื้ อ หาใน
ประกอบด้วยภาพสัตว์และชื่อสัตว์ จ้านวน 10 ตัว แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือการชี้ภาพและออกเสียง การอ่าน
ค้าจากภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับค้าที่ก้าหนดให้ การเปรียบเทียบและการสังเกตค้าที่
ก้าหนดให้ โดยจัดเรียนล้ าดับหมวดที่ มี เนื้ อหาง่ายไปหาหมวดที่มีเนื้อ หายาก ทั้งหมด 40 และสามารถ
พัฒนาการในการอ่านค้าสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 90 และมีความคงทนในการจ้าค้ามากกว่า
โดยจ้าค้า 10 ค้า หลังจากการสอนด้วยแผนทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
ชุดการสอนเป็นสื่อประสมประกอบการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์
และประสบการณ์ต่างๆ ผ่านแบบฝึกหัด โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบและจัดล้าดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน ชุดการ
สอนประกอบด้วย คู่มือครู เนื้อหา แบบทดสอบ สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก้าหนดไว้ ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน สื่อการเรียนการสอนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนท้า และ
เรียนรู้ที่ผู้เรียน และผู้สอนใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ก้าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมของครู และนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542, น.91) สอดคล้องกับ การศึกษาการ
ใช้ชุดการสอนส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา และมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผล
การศึกษาพบว่า ชุดการสอนช่วยส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่พัฒนาขึ้น จ้านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสียบลูกคิดลงหลักไม้ ติดกระดุมขนาดกลาง ใช้
กรรไกรตัดกระดาษตามเส้นพับกระดาษตามรอยที่ขีดไว้ ร้อยลูกปัดขนาดกลางและลากเส้นตามรอยประ มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน หลังการใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตา
และมือ คะแนนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน (อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ , 2549,
บทคัดย่อ)
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมากมายจากที่
หน่วยงานของรัฐจะให้การสนับสนุน หรือนักวิจัยได้ท้าการทดลองใช้สื่อการสอนที่หลากหลายก็ตาม แต่ยังพบ
ปัญหาของการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ที่ส่งเสริมให้
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่มีความสนุก ลดความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ท้าการการส้ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์บุคลากรทางศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่ากลุ่ม
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บ้านราชาวดีชาย ที่พบได้คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่สามารถท้ากิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ไม่ได้ด้วยตนเอง เช่น การติดกระดุมเสื้อ การถอดกระดุมเสื้อ การใส่ยาสีฟันที่แปรงสีฟัน การรูดซิป
กางเกง หรือกระโปรง การวาดภาพ การผูกเชือกรองเท้า การเขียน การจับสิ่งของเคลื่อนย้ายที่เก็บ การใช้
ปลายนิ้วจับสิ่งของ การใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้คีบจับ การควบคุมมือในการวางของเล่นที่มีสีสัน สดใส การหยิบ
ของชิ้นเล็กๆ เช่น ลูกปัด เมล็ดต่างๆ การใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการหยิบของจากพื้นได้ และปล่อยให้หลุด
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จากมือได้ตามต้องการ การใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็กๆ ได้ถนัดมากขึ้น การพับกระดาษชิ้นเล็กๆ
การหมุนลูกบิดประตู การจับดินสอขีดเขี ยนหรือลากเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลมตามรอยปะ การเรียงบล็อกไม้
ซ้อนกันได้ 6-8 ชิ้น การต่อไม้ 3 ชิ้นเป็นสะพานได้ การควบคุมนิ้วมือและมือร้อยลูกปัดเป็นสร้อย หรือเป็น
ก้าไล การเล่นดนตรี เช่น การตีกลอง การพับกระดาษ การระบายสี การปั้นดินน้้ามัน การเล่นฟุตบอล และ
เล่นบาสเกตบอล เป็นต้น ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหาในการเอื้อม และการหยิบจับ มี
ความยากล้าบากในการทรงท่าของนิ้วมือในการถือวัตถุไว้ในมือ นอกจากนี้ยังยากล้าบากในการทรงท่า และ
การควบคุมการเคลื่อนไหว ยังท้าให้เด็กขาดการเรียนรู้ในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามพั ฒนาการ จนอาจ
ส่งผลให้เด็กมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง และขาดการเรียนรู้ทักษะในการท้ากิจวัตรประจ้าวัน เช่น การต่อวัตถุ
ให้เป็นแนวตั้ง หรือการหยิบจับสิ่งของ ส่วนผู้พิการซ้้าซ้อนที่มีพัฒนาการดีขึ้นแล้วควรมีการฝึกให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และมีทักษะอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อคนในครอบครัวและสังคม
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส้าคัญและมีความ
สนใจในการจะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ท้าวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนเพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นเร้าท้าให้เกิดการเรียนรู้ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์โดยมุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะ และกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กน้าสู่การพัฒนาสติปัญญาด้านอื่นในชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
3.2. เพื่อศึกษาความคงทนในการจ้าจากการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
3.3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
4. นิยามศัพท์
4.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก กิจกรรมการฝึกทักษะความสามารถในด้านต่าง ดังต่อไปนี้
4.1.1. ทั ก ษะความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ มื อ และนิ้ ว หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม การ
เคลื่อนไหวของมือในการจับของชิ้นเล็กๆด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และมีความรวดเร็ว
4.1.2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา หมายถึง ความสามารถในการควบคุมเคลื่อนไหวของมือ
ทั้งสองข้างให้มีการท้างานประสานกันอย่างไม่ติดขัด
4.1.3. ทักษะประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ หมายถึง ความสามารถในการรับความรู้สึก
สัมผัสของมือ และนิ้ว
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4.2. การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถใน การควบคุมการ
ท้างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้ท้างานอย่างประสานสัมพันธ์ได้ดีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่เด็กได้หยิบ
จับสิ่งของ เครื่องเล่ น กิจกรรมการช่วยตนเองในการแต่ งตั ว กิจกรรมการท้าความสะอาดร่ า งกาย การ
รับประทานอาหาร กิจกรรมศิลปะต่างๆ เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ประกอบด้วยเรื่องที่ต้องพัฒนา
ดังนี้ การฝึกประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ การฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และการฝึกความ
มั่นคงของการทรงท่า เพื่อเตรียมความพร้อมใน การหยิบจับ และการใช้ชีวิตประจ้าวัน
4.3. การพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพ งานประดิษฐ์ เรื่องที่ 1 การประดิษฐ์
กระเป๋าสตางค์จากเศษผ้า เรื่องที่ 2 การประดิษฐ์กรอบโทรศัพท์มือถือเรซิ่น เรื่องที่ 3 การประดิษฐ์เทียนเจล
เรื่องที่ 4 การประดิษฐ์พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าสักหลาด เรื่องที่ 5 การประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม
4.4. ประเภทของคนพิการ หมายถึง ก้าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการไว้ 10 ประเภท ได้แก่
4.4.1. ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเห็น หรือ คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก
จ้าเป็นต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน
60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) ไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสีย
การเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่ ง
อ้านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ
20 ส่วน 70 (20/70)
4.4.2. ผู้ที่มีความบกพร่องด้านด้านการได้ยิน หมายถึง คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้
ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจ
การได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียง
พอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล
4.4.3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่้ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส้าคัญร่วมกับความจ้ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ
ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด้ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน้าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ้าวัน การท้างาน
การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี
4.4.4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง ผู้ที่มีการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ
ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรค
ทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่ก้าเนิด อุบัติเหตุและ
โรคติดต่อ
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4.4.5. บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสุ ข ภาพ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง หรื อ มี โ รค
ประจ้าตัวซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท้าให้เกิดความ
จ้าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
4.4.6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติในการท้า งานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค้านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มี
ระดับสติปัญญาปกติ
4.4.7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่ง
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่อง
ความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับ
รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
4.4.8. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรค
สมองเสื่อม เป็นต้น
4.4.9. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท้างานของสมองบางส่วน ซึ่ง
ส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ้ากัดด้าน
พฤติกรรม หรือมีความสนใจจ้ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน
4.4.10. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท
ในบุคคลเดียวกัน เด็กพิการซ้้าซ้อน หมายถึง เด็กที่มีอายุ 4-5 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นเด็ก
ซึ่งเป็นเด็กที่มีลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมของโครมโมโซม มีลักษณะพิการมากกว่าหนึ่ง ประเภท ทาง
กายภาพที่เห็นได้ชัด เช่น ศีรษะเล็กและแบน หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ปากเล็ก ใบหูเล็ก คอสั้น มือ
แบนกว้าง บกพร่องทางด้านสติปัญญา (Mental Retardation) คือมีความสามารทางสติปัญญาต่้ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ยอย่างน้อยส้าคัญซึ่งเป็นผลให้เกิด หรือเกี่ยวข้องกับความบกพร่องในพฤติกรรมการปรับตัว แบ่งตามระดับ
ความรุนแรงเป็น 4 ระดับดังนี้
1). เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับเล็กน้อย (เชาว์ปัญญา50-70) เป็นเด็กที่
เรียนได้ มีพัฒนาการด้านภาษาช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน แต่สามารถพัฒนาการใช้ภาษาในชีวิตประจ้าวัน
ช่วยเหลือตนเองให้สามารถเรียนได้ในระดับประถมศึกษา แต่พัฒนาการด้านการฟัง การพูด การเขียน ล่าช้า มี
ความสามารด้านการปฏิบัติการสูงกว่าวิชาการ
2). เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับกลาง (เชาว์ปัญญา 35-49) เป็นเด็กที่พอฝึก
ได้ มีการพัฒนาทางด้านภาษาค่อนข้างจ้ากัด บางคนท้าได้แต่สื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวและ
การดูแลตนเองล้าช้า มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จ้ากัดอยู่เฉพาะทักษะพื้นฐานที่จ้าเป็นในการฟัง พูด อ่าน
เขียน และนับจ้านวนเท่านั้น จ้าเป็นต้องเรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
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3). เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (เชาว์ปัญญา 20-34) เป็นเด็กที่ต้องได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และได้รับการดูแลเหมาะสม ลักษณะคล้ายคลึงกับขั้นฝึกได้ แต่มักพบ
สาเหตุทางพยาธิสภาพแก้ปัญหาของความบกพร่องด้านอื่น ๆ ร่วมด้วยอย่างชัดเจน ต้องการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้ใกล้ชิด
4). เด็กที่มีความเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (เชาว์ปัญญา 20) เป็น
เด็กที่มีความบกพร่องจ้ากัดเฉพาะด้าน ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดอย่างมากในด้านความเข้าใจ การดูแลตนเองในระดับพื้นฐานท้าได้เพียงเล็กน้อย หรือท้าไม่ได้เลยเพราะ
ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวได้น้อย
4.5. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 หมายถึง ความสามารถของชุดการสอนวิชาภาษาไทย
เรื่อง การอ่านส้าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ช่วยให้นักเรียนท้ากิจกรรมระหว่างเรียนและท้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 โดยก้าหนดให้ 70 ตัวแรก หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนที่นักเรียนท้ากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 70 ตัวหลัง หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนที่นักเรียนที่ท้าคะแนนการทดสอบหลังเรียน
4.6. บ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี หมายถึง สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคน
พิการ ครู บุคลากรและชุม ชน รวมทั้ งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ้านวยความสะดวก บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก้าหนดในประกาศกระทรวง
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดเป็นความคิดรวบยอดของการวิจัยที่สรุปมาจากแนวคิดทฤษฎี ชุดการสอนทักษะการ
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส้าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีดังนี้
ตัวแปรต้น
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
อาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน

ตัวแปรตาม
1. พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส้าหรับ เด็กพิการ
ซ้้ า ซ้ อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
70/70
2. ความคงทนในการจ้ า จากการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก
พิการซ้้าซ้อนมีความคงทนในการจ้าในระดับมาก
3. ความพึงพอใจของเด็กพิการซ้้าซ้อน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
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6. วิธีด้าเนินการวิจัย
6.1.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ตามขั้นตอนแบบ
แผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest – Posttest Design(Experimental Research) (Shadish, W.R.
; Cook, T.D. and Campbell, D.T., 2002) โดยทดลองแบบกลุ่มเดียว เป็นการทดลองที่มีการวัดก่อน การ
ทดลอง 1 ครั้ง หลังการทดลอง 1 ครั้ง ที่ O1 และ O2 ใช้เครื่องมือวัดด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
ฉบับเดียวกัน และน้าผลการวัด O1 และ O2 มาค้านวณหาค่าเฉลี่ย (̅X) และน้าเปรียบเทียบกันโดย ใช้สถิติ ttest แบบ (Dependent) ถ้าผลการวัดของ O2 สูงกว่า O1 แสดงว่าพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน ที่ท้าขึ้นนั้นใช้ได้ผล หรือกล่าวได้ว่าสามารถ
น้าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง
6.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิจัย ครั้ ง นี้ ได้แ ก่ เป็นเด็กผู้พิการซ้้าซ้อน บ้านราชาวดีชาย
ที่ได้รับการประเมินจากนักจิตวิทยา และมีความพิการซ้้าซ้อนมากกว่า 1 ประเภท ตามเกณฑ์ที่มีความสามารถ
ในการช่วยเหลือตัวเองได้และก้าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จ้านวนทั้งสิ้น 7 คน ได้ ม าโดยใช้ วิ ธี ก าร
เลือกประชากรทั้ ง หมดเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
6.3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก้าหนดเครื่องมือในการวิจัยไว้ ดังนี้
6.3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้า นการพัฒนาทักษะอาชี พส้าหรั บเด็ กพิก ารซ้้ า ซ้ อ น
มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการ
ซ้้าซ้อน ดังนี้ (1). ศึกษาทฤษฎีหลักการ เอกสารหนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการ
ซ้้าซ้อน (2). ก้าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
ส้ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารซ้้ า ซ้ อ น (3). รวบรวมเนื้ อ หาทั ก ษะอาชี พ ส้ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารซ้้ า ซ้ อ น (4). น้ า เนื้ อ หาและ
วัตถุประสงค์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ (IOC) และน้าผลมาวิเคราะห์
ข้อมูลให้มีค่า .5 ขึ้นไป (5). ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็ก
พิการซ้้าซ้อน จากนั้นน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ
6.3.2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์จากเนื้อหาและวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม สร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 60 ข้อ ที่ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ข้อสอบที่ได้จะน้ามาจ้าแนกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จ้านวน 20
ข้อ โดยด้าเนินการ ดังนี้ (1) น้าข้อสอบที่จะสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เหมาะสมโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมประสิ ทธิ์ระหว่างข้อ
ค้าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งที่ ย อมรั บ ได้ ต้ อ งมี ค่ า ตั้ ง แต่ .5 ขึ้ น ไป ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ข้ อ ค้ า ถามมี ค่ า ดั ช นี ค วาม
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สอดคล้องอยู่ระหว่าง .73 – .94 (2) น้าข้อสอบที่ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเหมาะสมกับ
การเรียนรู้มาเพื่อหาระดับความยากง่าย (p) และอ้านาจจ้าแนก (r) โดยน้าแบบทดสอบที่ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเป็นรายข้อจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้วโดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, น. 268) ตามขอบเขตของค่าความยากง่ายของแบบทดสอบที่
ยอมรับ คือ ระหว่าง .20 – .80 ในการวิจัยครั้งนี้แบบทดสอบที่ใช้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .44 – .75
และมีค่าอ้านาจจ้าแนก ระหว่าง .25 – 1 จ้านวน 20 ข้อ (4) วิเ คราะห์ค่า ความเชื่อ มั่น ของแบบทดสอบ
วัด ผลการเรีย นรู้ทั้ง หมดโดยใช้ สูต ร KR-20 ของ Kuder Richardson ก้าหนดให้ขอบเขตของค่าความ
เชื่อมั่นแบบทดสอบมีความหมาย ดังนี้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่ –1 ถึง +1 ขอบเขตค่า
ความเชื่อมั่นที่ยอมรับ เท่ากับ .80 ขึ้นไปค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย นของ เด็ก
พิการซ้้าซ้อน จ้านวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 (5) น้าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนไปประเมินผลการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็ก
พิ ก ารซ้้ า ซ้ อ น จ้ า นวน 20 ข้ อ (6) น้ า แบบทดสอบที่ ห าคุ ณ ภาพของแบบทดสอบแล้ ว ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ได้
มาตรฐานไปใช้ในการด้าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ต่อไปได้
6.3.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กพิการซ้้าซ้อน มีขั้นตอนการด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1)
ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร และต้ารา แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน (2) น้าแบบสอบความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อถามที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบการสอนผ่านพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิก าร
ซ้้ า ซ้ อ น ให้ ต รงกั บ ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งสั ม ประสิ ท ธิ์ (IOC: Index of Item
Objective Congruence) ระหว่างข้อค้าถามกับการออกแบบการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน มีเกณฑ์การให้คะแนน ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับ
ได้ต้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไปในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบความพึงพอใจที่ใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง
.73 – .94 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5ระดับ ตามเกณฑ์
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ข้อค้าถามจ้านวน 20 ข้อ โดยก้าหนดค่าระดับความพึงพอใจ 5 ช่วงคะแนน ดังนี้
(Likert, R., 1932: pp. 140: 1-55) (5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด, 4 หมายถึง ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก, 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง, 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย, 1
หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด)
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าเนินการ ดังนี้
6.4.1.ติด ต่อ ประสานงาน ท้ า หนัง สือ ขอความร่ว มมือ จากคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอทดลองในการท้าวิจัยและใช้สถานที่ ไปยังผู้อ้านวยการบ้าน
ราชาวดีชาย (2). เตรี ย มสถานที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองครั้ ง นี้ คื อ ห้องปฏิบัติการ
เกมมัลติมีเดียตามแนวคิดพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับ
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เด็กพิการซ้้าซ้อน โดยมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้พ ร้ อ มต่ อ การทดลองกั บ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จ้านวน 7 คน
6.4.2. ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการ
ซ้้าซ้อน ดังนี้ (3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร ดังนี้ (3.1.1). ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะ
อาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน (3.1.2). ก้าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ
ก้าหนดทิศทางในการพัฒนาเด็กผู้บกพร่องในแต่ละด้าน ได้แก่ ความรู้ความจ้า ความเข้าใจ การน้าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ เพื่อน้ามาใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (3.1.3). วิเคราะห์ความต้องการประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เรียนรู้ ให้ตรงตามความต้องการของพัฒนาทักษะอาชีพชองเด็กพิการซ้้าซ้อน (3.1.4). ออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหา
สาระรายวิชาได้อย่างไม่มีข้อจ้ากัด ทั้งเรื่องของระยะเวลาและสถานที่
6.4.3. ด้าเนินการสอนทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน มีขั้นตอนตามแนวคิด GCC model
ดังนี้ (1). ทบทวนความรู้เดิม (Activate Pre-Knowledge) สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้
อย่างตามประสบการณ์แต่ละคน ตามสภาพจริง ของแต่ละคน การเรียนรู้เป็นผลจากการแปลความหมายตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคน (2). ค้นหาค้าตอบ (Fine Question) เรียนรู้เกิดจาการลงมือกระท้า ซึ่งเป็นการ
สร้างความหมายที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานของประสบการณ์ (3). ตรวจสอบการค้นพบ (Judge Discovery)
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ร่ ว มแบ่ ง ปั น เพื่ อ สนองตอบต่ อ แนวคิ ด ที่ ห ลากหลายจากการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างความรู้ของตนด้วยการสร้างความหมายของตนเองขึ้นมาใหม่ เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นในสภาพ
ชั้นเรียนจริง ผู้วิจัยได้ก้าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ เป็นรายชั่วโมง โดยแต่ล่ะชั่วโมงให้มีการท้าข้อสอบก่อน
เรียน ชั่วโมงละ 10 ข้อใช้เวลา 10 นาที หลังเรียน ให้นักเรียนเรียนด้วยพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน ใช้เวลา 20 นาที ท้าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
จ้านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ท้าข้อสอบหลังเรียนจ้านวน ชั่วโมงละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ซักถามพูดคุย
สรุ ป ให้ ข้ อ เสนอแนะและท้ า แบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจ 10 นาที (4). น้ า ความรู้ ม าใช้ (Transfer
Knowledge) เรียนรู้โดยการวัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการคิดภายหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว มีการทดสอบ
ผลการจ้าและความคงทนในการใช้พัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ
ส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน หลังเรียนมีปริมาณความรู้ การจ้า และความคงทน สามารถระลึกถึงการใช้ภาษามือ
โดยมีคะแนนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการทดสอบ 2 สัปดาห์ (4.1). เก็บ ข้อ มูล
ก่อ นท้า การทดลองด้ ว ยแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น จ้า นวน 20 ข้ อ (4.2). ในระหว่างทดลองท้าการเก็บ
คะแนนของผลระหว่างเรียน โดยให้ พัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะ
อาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน ท้า ใบงานหลัง จากเรี ย นจบเนื้อ หาในแต่ล ะเรื่ อ งโดยมีทั้ ง หมด 4 ใบงาน
(4.3). เก็บ ข้อ มูล หลัง ท้า การทดลองด้ ว ยแบบทดสอบหลั ง เรีย น โดยให้ นัก เรีย นท้า แบบทดสอบหลั ง
เรีย น จ้า นวน 20 ข้อ (4.4). ให้นัก เรีย นตอบแบบสอบถามประเมิน ความพึง พอใจ จ้า นวน 20 ข้อ
หลัง จากเรีย นด้ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
(4.5). ผู้วิจัยด้าเนินการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบการใช้คะแนน โดยให้
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ค้าตอบถูกเท่ากับ 1 และค้าตอบที่ผิดคือ 0 (Zero-One Method) จากนั้นน้าคะแนนที่ได้มาทดสอบด้วยวิธี
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน (4.6). ด้าเนินการบันทึกข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมิ นความ
พึงพอใจ ของเด็กพิการซ้้าซ้อนแล้วน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป
6.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็ก
พิการซ้้าซ้อน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้น้าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ (1). หาประสิทธิภาพของการสอนด้วยพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2548) (2). หาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลั ง เรี ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ วิ จั ย (3).หาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของข้ อ ค้ า ถาม (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ของแบบทดสอบก่อ นเรีย น และหลังเรียน (4). หาค่าความยากง่าย (p) และอ้านาจค่า
จ้าแนก (r) ของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (3). หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลั ง เรี ย น โดยค้ า นวณจากสู ต ร KR-20 (KUDER Richardson -20) (5). หาค่ า t-test ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการสอนด้วยพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน แล้วท้า
ข้อสอบฉบับเดียวกัน ซึ่งสถิติที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้ คือ t-test Dependent ที่มี
ค่าระดับนัยส้าคัญ .05 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2531, น. 170) (7). ค่าเฉลี่ย (Mean) (8). ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540, น. 53, 170, 249)
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 72.25/71
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับ
เด็กพิการซ้้าซ้อน
รายการ
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์มาตรฐาน
E1/ E2
คะแนนระหว่างเรียน

80

65.00

72.25

70

72.25

คะแนนทดสอบหลังเรียน

20

17.11

71

70

71

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็ก
พิการซ้้าซ้อนแล้วน้าผลของคะแนนจากการท้าใบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กพิการซ้้าซ้อน จ้านวน 7 คน คิด
เป็นค่าเฉลี่ยกระบวนการระหว่างเรียนร้อยละ 72.25 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนร้อยละ 71
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ E1/ E2 มีค่าเท่ากับ 72.25/71
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7.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กพิการซ้้าซ้อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
59.14 คิดเป็นร้อยละ 84.49 มีค่า t-test เท่ากับ 3.39 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
7.3. ความพึงพอใจของเด็กพิการซ้้าซ้อน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทั กษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้ อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก
หลังจากการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน
จ้านวนทั้งหมด 7 คน โดยมีความพึงพอใจด้านครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน, เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสม
กับผู้เรียน, เนื้อหาที่เรียนช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในงานประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น , ระยะเวลาในการเรียนมี
ความเหมาะสม, ครูผู้สอนใช้สื่อ อุปกรณ์ได้เหมาะสม, ครูผู้สอนตั้งใจสอนและคอยให้ค้าแนะน้าผู้เรียนในการ
ท้ากิจกรรม, เด็กพิการซ้้าซ้อนได้รับความรู้และประสบการณ์และเด็กพิการซ้้าซ้อนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมได้ และไม่พบข้อทีเ่ ด็กพิการซ้้าซ้อนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการซ้้าซ้อน มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาเด็กพิการซ้้าซ้อนให้สามารถเรียนรู้ได้ตนเองและมีทักษะความสามารถอื่น ๆ มีพัฒนาการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กตามขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กพิการซ้้าซ้อนมีผลการจ้าและความคงทนหลังเรียนกว่า
ก่ อ นเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ส้ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารซ้้ า ซ้ อ น
เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับเด็กพิการ
ซ้้าซ้อนเป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน งานวิจัยนี้มีประโยชน์มากต่อเด็กพิการซ้้าซ้อนและช่วยสร้างความ
ทัดเทียมกันทางสังคมของ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่จะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้ให้ประจ้าปีประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
คณะครูบ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรีที่อ้านวยความสะดวกในการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
The Developmental Model of Administrative Education for Children with
Special Needs in Early Childhood Development Center
กรรวิภาร์ หงษ์งาม1 สุทธิพรรณ ธีรพงศ์2 จรรยา ชืน่ เกษม3
พรใจ สารยศ4 และดนยา อินจาปา5
Kanvipa Hongngam1 Sudthipan Dhirapongse2 Janya Chuenkasem3
Pornjai Sanyos4 Donnaya Inchampa5
1. บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งานวิจัยนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนเด็ก ผู้ปกครอง
เด็ก และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากทุกกลุ่มจานวน 155 คน
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 7 คน และจัดการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสม
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 3 ส่วน กล่าวคือ
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ความเป็น มาและหลักการสาคัญวัตถุประสงค์ของรูปแบบและ แนวคิดทฤษฎี
ในการพัฒนารูปแบบ
ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลประกอบด้วย 4 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ 2.1) ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ การบริหารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแบบ POLC และโครงสร้างการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 2.2) กระบวนการ
ในการจั ด การศึ ก ษา มี 5 ขั้ น ตอน (APICC) ได้ แ ก่ การประเมิ น (Assessment) การเตรี ย มความพร้ อ ม
(Preparing) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ (Instruction) การสรุปผล
การบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Conclusion) และการทางานร่วมกับส่วนต่าง ๆ ใน
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ชุมชน (Community) 2.3) ผลผลิตที่ได้ตามเป้าหมาย คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษา ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานการจัดการสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2.4) ข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงและทบทวนแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ ในการดาเนินงานตามระบบการบริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของผู้ปกครอง
การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและเครือข่าย
จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบ APICC โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน มีความคิดเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสม
สามารถนาไปเป็นนโยบายของรัฐเพื่อให้สถานศึกษา นาไปปฏิบัติ โดย ผู้วิจัยได้จัดทาคู่มือในการนารูปแบบไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหารการศึกษา; เด็กที่มีความต้องการพิเศษ; สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
Abstract
The research aims were, 1) To create an education management model in APICC type
for children with special needs in early childhood development center 2) To develop an
education management model in APICC type for children with special needs in early childhood
development center. The study employed a mixed method methodology combining
quantitative research and qualitative research. The samples were collected from
administration organizations, heads of the child development centers, teachers, parents of
children with special needs children and professionals related education management in child
development centers. From the total population available from these groups (155 people), 7
key individuals participated in the in-depth interview and 12 experts participated in the focus
group discussion which aimed to validate model formulated and considering its
appropriateness. The research tools used for gathering data were questionnaires, interview
forms, and evaluation forms. A descriptive statistical analysis approach was used for
questionnaires and content data analysis for the interview and evaluation forms. The results
found that the appropriate administrative education model for university development
centers under the responsibility of the sub-district administration organization consists of three
main parts as follows:
1. The first part provided the explanatory background and principle of the system, its
objective, conceptual framework, and the theories used for developing the system.
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2. The second part, the administrative model of the education administration for child
development centers under sub-district administration organization is performed in 4 steps.
The following discussion provides an overview of the findings of the research that was
conducted. 2.1) The system inputs were provided by the POLC management system and 5
management structures: management, personnel staff, academic, office building, participation,
and network. 2.2) The education management in APICC refers to the process of assessment,
preparing, instruction, conclusion and community. 2.3) The outputs achieved the children with
special education needs were treated in standardized education classes designed for children
with special needs. 2.4) The system feedback was shown by work performance report, which
reviews and an improvement plan.
3. The third part, the condition keys success of system achievement depended on
policies of public and government organizations as well as interdisciplinary team work and
networking.
Checking the suitability of the model of Administrative Education for Children with Special
Needs in Early Childhood Development Center, APICC model. The suggestion from 7 Professors
that the APICC model have appropriate. It can be use to policies by government for those
Childhood Development Center to do. So that the researchers make the manual to put the
practice to be high beneficial by the experts recommend.
Keyword: Model of Administrative Education, Children with Special Needs, Early Childhood
Development Center.
2. บทนา
ประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาสาหรับคนพิการในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 ภายใต้
วิสัยทัศน์ “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค” โดยรัฐมีความพยายามที่
จะจัดระบบให้คนพิการได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคนพิการที่รับการศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตาม
ความเหมาะสมของตนเองและความสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ หรื อ บริ บ ทของตนเอง รวมทั้ ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การศึกษาสาหรับคนพิการใน
วรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รวมทั้ง สมาคมการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Association of
Education for Young Children: NAEYC) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน้นการเตรียมความ
พร้อมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
นอกจากนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้สารวจจานวนบุคคลพิการในปี พ.ศ. 2560 พบว่า
เด็กพิการอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ จดทะเบียนคนพิการ มีจานวน 17,012 คน และพบว่า เป็นคนพิการที่อายุถึง
เกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน 310,339 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560, หน้า
5)
การจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัยจึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษต้องได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีความพิการเด็กก็มี
อัตราการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป เด็กควรได้รับการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการจาเป็น
พิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการส่วนที่ยังไม่บกพร่อง หรือมีความเสี่ยงที่จะมีความบกพร่อง รวมทั้งจะช่วย
ฟื้นฟูให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ เต็มขีดความสามารถที่เด็ก
ยังคงมีอยู่ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กระดับปฐมวัย จึงมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาทุ กคนที่เข้ามารับบริการ ซึ่งสภาพปัจจุบันทุกสถานศึกษาจะต้องมีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเข้ามารับบริการปะปนกับเด็กทั่วไปอยู่เป็นประจา แต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษดังกล่าวจานวนไม่น้อยที่
ยังคงถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งไม่ได้รั บการช่วยเหลือให้ทันต่อ
ความพิการในระดับปฐมวัยด้วยอาจด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง การขาดแคลนผู้ให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับ
ความพิการนั้นๆ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ขาดนโยบายการบริหารจัดการที่ชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงปัจจัยเหล่านี้ ทาให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ทันเวลา
3. เนื้อเรื่อง
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารเขิงระบบ
POLC (Planning, Organizing, Leading, Controlling) แนวคิด การบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยใช้โครงสร้าง SEAT (Students, Environment, Activities, Tools) และบริบทการบริหาร
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
หรือผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและด้านการศึกษา
ปฐมวัย ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงาน ผู้วิจัยรายงานข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนารูปแบบรวมทั้งนาเสนอแนวนโยบาย ในการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมีแหล่งข้อมูล คือ ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมและการศึกษาพิเศษสาหรับเด็กปฐมวัย ผลจากการสารวจสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการการ
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บริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และครูหรือผู้ดูแลเด็กที่ทางานด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามความต้ อ งการรู ป แบบการบริ หาร
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรการบริหารส่วนตาบล โดยใช้
รูปแบบ APICC และแบบประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรบริหารส่วนตาบล โดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
4. ผลการศึกษา
1. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถาน
พัฒนาเด็กเล็ก
จากการสังเคราะห์ทฤษฎี นโยบาย และการสารวจความต้องการพื้นฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการบริการการศึกษาที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบแบบ APICC สาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก สรุปได้ดังนี้
1.1 รูปแบบต้องรองรับความพิการของเด็กทุกประเภท หรืออย่างน้อย 7 ประเภท จาก 9 ประเภท
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา
พ.ศ. 2552 ได้แก่ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2.บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 3. บุคคลที่
มีความบกพรองทางสติป ญญา 4. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5.
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้ 6. บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 7. บุคคลที่มีความ
บกพรองทางพฤติกรรม หรืออารมณ 8. บุคคลออทิสติก 9. บุคคลพิการซ้อน (ศึกษาธิการ, 2552 หน้า45)
เนื่องจากความพิการของเด็กในประเทศไทย และถ้านามาจัดอันดับความรุนแรงของความพิการที่พบในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จากความพิการมากไปหาความพิการที่พบน้อย พบว่า ประเภทความบกพร่องทางการเรียนรู้พบ
ในระดับมาก กลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด พบระดับปานกลาง ส่วนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวและเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็ก
ออทิสติก พบอยู่ในระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างต้อ งการให้มีการจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มนี้ที่จะเน้นการจัดที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มเด็ก ซึ่งมีความหลากหลายประเภทของความพิการ
1.2 โครงสร้างเชิงระบบของรูปแบบครั้งนี้ เป็นรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประกอบไปด้วย การบริหารงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านวิชาการ
4. ด้านอาคารสถานที่ และ 5. ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย ซึ่งแต่ละด้านมีข้อมูลสาคัญอื่นๆ ที่ต้องคานึงถึง
คือ
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1) ด้านการบริหารจัดการ เน้นการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมภิบาลขององค์กร
2) ด้านบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรในการดาเนินงาน และการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ขวัญ และกาลั งใจ ความรู้ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่จาเป็นของบุ คลากร มุ่งสร้างเจตคติเชิงบวกของ
บุคลากรในเรื่องคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สิทธิของเด็กและผู้
พิการ
3) ด้านวิชาการ เน้นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ และความต้องการของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
4) ด้านอาคารสถานที่ เน้นการเตรียมอาคารสถานที่ให้มีความเป็นอารยสถาปัตย์ และให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5) ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย บริหารแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บ้าน และ
ชุมชน ด้านกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความสาเร็จ ต้องใช้คู่มือการดาเนินงานเป็นตัวขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
สถานพัฒนาเด็กเล็ก
การขับเคลื่อนและการนาไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วย
2.1 ต้องมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการอบรมการใช้คู่มือ
2.2 ด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก ต้องมุ่งเน้นการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษพร้อมกับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เน้นการดูแลเตรียมความพร้อมของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งคานึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของเด็ก
2.3 องค์ประกอบที่สาคัญของคู่มือ ประกอบด้วย สาระสาคัญหลักๆ ดังนี้
1) ด้านนโยบาย รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก ต้องปรากฏภาพวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล และเน้นคุณภาพครูและการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ
2) แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเตรียมบุคลากร ต้องคานึงถึงการ
จัดสรรอัตรากาลัง และสนับสนุน จัดหา ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เน้ น การเรี ย นรวมที่ มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program)
4) เนื้อหาสอดคล้ องกับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC
ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ความต้ อ งการพิ เ ศษในสถานพั ฒนาเด็ ก เล็ กที่ จ ะน าไปสู่ค วามส าเร็ จ ประกอบด้ ว ย ระบบ
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บริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบริหารทรัพยากร และระบบการบริหารจัดการ นอกจากนี้
ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารจะต้องมีความเห็นด้วยในแนวทางวิธีการและพร้อมที่จะ
นาองค์กรให้บรรลุผล มีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง นักวิชาการเฉพาะทาง และชุมชน
สนับสนุนการดาเนินงาน ด้านอาคารสถานที่ จัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้มีความ
สอดคล้องกับอารยะบุคคล ได้แก่ การใช้ห้องน้า ห้องส้วม ทางลาดชัน และอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับ เป็นต้น
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นต่อการจัดการเรียนรวม และมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความร่มรื่น อากาศถ่ายเท และ
อยู่ในที่โล่ง ครูสามารถดูแลเด็กได้ อย่างทั่วถึง ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย มีการประสานงานขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ การเชิญวิทยากรเพื่อมาร่วมกันพัฒนาเด็ก
กับสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในท้องถิ่น และเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
พิเศษในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือและบริการอื่นๆ สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2.5 ข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
สถานพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย
1) ระบบข้อมู ล เกี่ยวกับเด็กที่มีค วามต้ องการพิ เศษที่เข้ าศึก ษาในศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) จัดทาคู่มือในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กเพื่อให้เกิดการดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลการดาเนินงาน
3. ผลการยืนยันรูปแบบด้วยการตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการกลุ่มสนทนา (Focus group) โดยผู้เข้าร่วม
ตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จานวน
12 คน สังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้รูปแบบที่สมบูรณ์ ดังนี้
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รูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1.1 ความเป็นมาและหลักการสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1.3 แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบ

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2. การจัดการเรียนรวม/การศึกษาปฐมวัย/การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม /การจัดการศึกษา
สาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ

ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

1.การประเมิน (Assessment)
ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การบริหารศูนย์พฒ
ั นา
1.1 การรับเด็ก
การศึกษามาตรฐานการจัดการ
เด็กเล็ก
1.2 การค้นหาเด็กเสี่ยง
สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
1. การวางแผน
1.3 การคัดแยก/การประเมิน
พิเศษระดับปฐมวัย
2. การจัดองค์กร
พัฒนาการ
3. การนา
1. มาตรฐานด้านการบริหารจัด
2. การเตรียมความพร้อม (Preparing)
การศึกษา
4. การควบคุม
2.1 ด้านบุคลากร
2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียน
2.2 ด้านวิชาการ
การสอน
2.3 ด้านอาคารสถานที่
3. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
4. มาตรฐานประกันคุณภาพของ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
M2.
การศึกษาระดับการศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โครงสร้างการบริหาร
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
(Instruction)
1. ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
2. ด้านบุคลากร
เฉพาะบุคคล (IEP)
3. ด้านอาคารสถานที่
3.2 การจัดทาแผนบริการเฉพาะ
4. ด้านวิชาการ
5. ด้านการมีส่วนร่วมและ
ครอบครัว (IFSP)
การสนับสนุนจากทุก
3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ภาคส่วน
4. การสรุปผลการบริหารการศึกษา
6. ด้านส่งเสริมเครือข่าย
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(Conclusion)
ข้อมูลย้อนกลับ
รายงานผลการดาเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง การบริหารจัดการศึกษา
M1

ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ
3.1 หน่วยงานภาครัฐ, 3.2 ผู้ปกครอง, 3.3 สหวิชาชีพและเครือข่าย

แผนภาพที่ 1

รูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็กได้ ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็ก
เล็ก เกิดจากข้อค้นพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการจาเป็น
ของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษได้ และรูปแบบการเรียนรวมกับเด็กปกติที่จัดการศึกษาตามหลักทฤษฎี
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องที่ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการเรี ย นรวมนั้ น บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง มี ปั ญ หาในการ
ดาเนินการ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ (2543, หน้า 189) พบปัญหาด้านการ
บริหารจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่า โรงเรียนไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายได้
ทั้งหมด ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอน การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ขาดงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อม และการให้บริการเครื่องมือ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก และ
ขาดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายการศึกษาที่กล่าวถึงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของเด็กทุกคน และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2. รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็ก
เล็กที่เหมาะสม ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารจัดการในศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็ก ประกอบไปด้วย การ
บริหารงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านวิชาการ 4. ด้านอาคารสถานที่
และ 5. ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย ซึ่งแต่ละด้านจาแนกออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านมูลค่าเพิ่ม แต่ละด้านจะประกอบเป็น APICC ซึ่งสอดคล้องกับ สดศรี
สุทธการ (2550, หน้า 25-28) กล่าวถึงการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร และการบริหาร
ทั่วไป สภาพการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามนโยบายกาหนด โดยการจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาที่พบว่า บุคลากรยังไม่มีคุณวุฒิ
ทางด้านการศึกษาพิเศษ ดังนั้น ปัญหาของการจัดการศึ กษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ ความรู้
ความเข้าใจในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการคัดแยกการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดสื่อ
สิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ หัสรา พันธ์หว้า (2553, หน้า 109) กล่าวถึง
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลของจังหวัดนครนายกใน
ด้านต่างๆ พบว่า 1) ด้านวิชาการ ควรมีการปรับปรุงงานทะเบียนของนักเรียน งานการวัดและประเมินผล และ
การวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนมากขึ้น 2) ด้านบุคลากร ควรมีการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถ และมีการนิเทศ ติดตามผล การ
ดาเนินงานของครูผู้ดูแลเด็กอย่างสม่าเสมอ 3) ด้านอาคารสถานที่ ควรมีการปรับปรุงดูแ ลรักษาสภาพแวดล้อม
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ให้ ป ลอดภั ย และใช้ ง านได้ ส ะดวก 4) ด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมที่ส่ ง เสริม
พัฒนาการของเด็ก มีการจัดทาโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก 5) ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ
ควรปรับปรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างสอดคล้องกับการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และมี
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 6) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บริการชุมชนในการเข้าใช้สถานที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
เกียรติประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสอดคล้องกับ รังสี จิตต์หลัง (2553, หน้า 111-112) กล่าวถึง การ
จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการส่งครูผู้ดูและเด็กเข้ารับการอบรม สัมมนา การทัศนศึกษา การเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่ครอบคลุมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีการบูรณาการประสบการณ์สาคัญให้กับเด็ก ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอานวยความสะดวกให้สอดคล้องและเพียงพอกับ
จานวนนักเรียน และควรมีการจัดงบประมาณในการพัฒนาอาคาร สถานที่ การมีทางลาดชันสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
สถานพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสม
3.1 ต้องเพิ่มในเรื่องความสาคัญ การคัดเลือกบุคลากรในการดาเนินการ และการพัฒนาบุคลากร
ในเรื่องขวัญและกาลังใจ ความรู้ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่จาเป็นของบุคลากร หลักการบริหาร 4 ประเด็น
ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ เน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติและความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เน้นการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมภิบาลขององค์กร 3. ด้านการบริหารบุคคล
มุ่งสร้างเจตคติเชิง บวกของบุคลากรในเรื่องคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษา สิทธิของเด็กและผู้พิการ 4. ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บริหารแบบการมีส่วนร่ วมของ
สถานศึกษา บ้าน และชุมชน โดยใช้คู่มือการดาเนินงานเป็นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงาน
3.2 เงื่อนไขความส าเร็จ ของรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก จะประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี้
1) หน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาในส่วนของท้องถิ่น จะต้องตระหนักและให้ความสาคัญ
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษาจาก
กฎหมายการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง พ.ศ. 2552-2561 เป็นต้น
2) ผู้ปกครอง จะต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและความจริงที่เกิดขึ้นกับเด็ก การยอมรับความ
แตกต่างของเด็ก เพื่อร่วมมือกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการช่วยกันพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
ส่วนร่วม
3) ความร่ ว มมื อ แบบสหวิ ช าชี พ เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ มี ส่ ว นผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด การ
แบบเรียนรวมอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากแบบสหวิชาชีพมีบทบาทสาคัญในการดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มี
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ความต้องการพิเศษให้ได้รับการฝึกหัด และกระตุ้นพัฒนาการโดยตรง รวมทั้งการให้คาแนะนาและคาปรึกษาที่
เกิดขึ้นกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษ การทางานแบบมีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพ จึงเป็นการประสานงานกับ
บุ ค คลหลายฝ่ า ย ได้ แ ก่ แพทย์ พยาบาล นั ก สาธารณสุข นั ก แก้ ไ ขการพูด นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก แนะแนว นั ก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด นักวินิจฉัยทางการศึกษา ผู้ปกครอง ครูการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสมาคมและ
มูลนิธิที่ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น เพื่อต้องการช่วยเหลือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มีลักษณะพยาธิสภาพแห่งตนเองที่ดีขึ้นและมีพัฒนาการที่ทัดเทียมกับวัยได้ถึงขีดสุด
6. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบ APICC สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กเล็ก
1. รัฐควรนารูปแบบการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (APICC Model) จาก
ผลงานวิจัยนี้ไปใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละภูมิภาค โดยจัดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาร่องในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
2. กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น ควรจัดอบรมวิธีการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อานวยการกองการศึกษา ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การคัดแยก คัดกรอง หรือการประเมิน โดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบบคัดกรองนี้ทาได้โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
อบรมการใช้แบบคัดกรอง หากต้องการรับบริการคัดกรองเด็ก สามารถยื่นความจานงไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด หรือสถานศึกษาที่มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมและมีใบอนุญาตให้คัดแยกคัดกรองเด็กได้โดยใช้
แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทา
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อานวยการกองการศึกษา ครู นักกายภาพบาบัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4. การนาผลงานวิจัยนี้ไปอ้างอิง โปรดระมัดระวัง เนื่องจากการวิจัยนี้ใช้ในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะคือใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในสังกัดอื่นๆ เช่น กรมตารวจ กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556
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1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการการศึกษาสาหรับเด็ก ที่มีความต้องการ
พิเศษในแต่ละสังกัด เพื่อให้หาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นไปได้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดความพิการเพิ่มขึ้นในอนาคตของเด็กได้
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้การบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละ
สังกัดประสบผลสาเร็จเพื่อนาผลมาปรับปรุงการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในด้านการบริหารการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละสังกัด เพื่อนาผลมาปรับปรุงการบริหารการจัดการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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1. บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์สาหรับการเรียนการ
สอนคนตาบอด 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนคนตาบอด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนตา
บอดโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญได้แก่ครูผู้สอนและนักออกแบบสื่อ นักเรียนตาบอด
อายุ 5-8 ปี และ 8-12 ปี ขั้นตอนการศึกษาออกแบบโปสเตอร์สื่ อการสอน ในรูปแบบโปสเตอร์ ได้แก่
โปสเตอร์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z1โปสเตอร์พยัญชนะ1ก-ฮ โปสเตอร์ตัวเลข 1-10 และโปสเตอร์อวัยวะ
ของคน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 5 ระดับ และแบบวัด 3 ระดับ สถิ ติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสื่อโปสเตอร์อวัยวะเพื่อคนตาบอด สาหรับการเรียนของ
ผู้เรียนช่วงอายุ 8-12 ปี ด้านการจัดองค์ประกอบในการทาโปสเตอร์อวัยวะ และความเข้าใจของตัวอักษร
เบรลล์ ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ
โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของปอด และผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ โปสเตอร์หน้าที่
และการทางานของปอด
และการออกแบบโปสเตอร์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและตัวเลขสาหรับผู้เรียนอายุ 5-8 ปี
พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบโปสเตอร์
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและตัวเลข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
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คาสาคัญ: คาสาคัญ :` สื่อสิ่งพิมพ์; โปสเตอร์; คนตาบอด;
Abstract
The purpose of this study is to 1) design print media in poster format for teaching the
blind. 2) study the satisfaction of professionals and blind students. The samples were blind
students from Trammikwittaya in Phetchaburi Province and experts which include teachers
and media designers. Blind students aged 5-8 and 8-12 years. The process of designing the
poste includes English alphabets poster (A-Z), Thai alphabets poster (ก-ฮ), Number poster (110), and Human body poster. The instruments are five-level questionnaires and three-level
questionnaires. Also, the use of mean, standard deviation, and percentage. The results of the
study from the experts about the human body poster for the blind aged 8-12 years, the
composition of the poster and the understanding of the Braille characters. The overall score
was at a high level. The level of satisfaction of the blind students was very high particularly
for the poster about lungs and experts also have a high level of satisfaction for lung poster.
Moreover, the design of English letter, Thai letter and Numbers poster for the blind aged 5-8
years, are in the moderate level. The analysis results from experts for English letter, Thai
letter and Numbers poster are at the average of moderate level.
Keywords: Print media; Poster; The blind
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ความพิการทางสายตา (Blind) จัดเป็นผู้พิการกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ตั้งแต่
ระดับตาบอดสนิท หรือตาบอดบางส่วน อาศัยการรับรู้เรื่องต่างๆ ทางเสียง และรับรู้รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และ
ขนาดของวัตถุ โดยการใช้ปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นสื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม มักนิยมใช้
สื่อที่มีลักษณะนูนและมีพื้นผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากแนวระนาบ เช่น สื่อภาพนูน (Tactile Texture) หมายถึง
เครื่องมือในการสื่ อสารในเรื่องที่เราต้องการให้คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้รับรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะ
โครงสร้างและขอบเขตของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีมโนภาพเกิดขึ้น ขณะที่ได้
จับคลาและสัมผัสเพื่อนาไปประกอบการสร้างจินตนาการต่อไป อย่างมีหลักการ และสื่อภาพนูนต้องช่วยเสริม
ให้ผู้มีความบกพร่องทางการเห็น มีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป
(ทองย้อย เชียงทอง,2551 : 3)
ผู้พิการมี ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ จาเป็นต้องอาศัยการจัดการศึกษารูปแบบพิเ ศษ
ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยทดแทนความบกพร่อง
ของผู้พิการแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และตรงกับสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
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อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบัน สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับ ผู้พิก าร ยัง
ขาดแคลนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการ ได้พัฒนาการ
เรียนรู้ได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนไม่ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้พิการทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี การศึกษายังสามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ดังนั้นสื่อและเทคโนโลยี การศึกษาสาหรับผู้พิการจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้การจัด
การศึกษาสาหรับผู้พิการทั่ว ถึงและมี ประสิทธิภาพ (ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา: ออนไลน์)
ในโลกยุคสังคมข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้การติดต่อสื่อสารสามารถกระทาได้
อย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สื่อประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูล
ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมไปถึง สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
ข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งดังกล่าว คนทั่วไปสามารถเลือกได้ว่า จะเสพข่าวสารจากสื่อใด ขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของแต่ละบุคคล แต่ทว่าในสังคมเรายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ หรือเข้าถึงได้ไม่
เต็มที่เหมือนคนทั่วไป เพราะบุคคลเหล่านี้ คือ “ผู้พิการทางสายตา หรือ คนตาบอด” สื่อที่คนตาบอดเข้าถึงได้
ค่อนข้างมาก คือ วิทยุและโทรทัศน์ แต่ก็ได้ยินเพียงเสียงเท่านั้น คุณมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า “ประเด็นที่เป็นตัวตัดสินว่าเราเท่าเทียมกับคนทั่วไปก็คือการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่ง 95% ของข้อมูลที่คนตาบอดเข้าไม่ถึงคือสื่อสิ่งพิมพ์" ในโลกของคนตาบอด การรับรู้ข่าวสาร สาระ
และบันเทิง ถูกจากัด เพราะฟังได้แต่มองไม่เห็น ในขณะที่มีหนังสือดีๆ ถูกตีพิมพ์ออกมามากมาย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้น เช่น การ
พิมพ์หนังสือเป็นอักษรเบรลล์ การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด และมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานผลิตสื่อ
เหล่านี้ก็ตาม แต่ก็นับว่ายังมีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ (มณเฑียร บุญตัน, 2542)
จากเหตุผลและเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนาไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับคนตาบอดที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ ของคนตาบอด เพื่อที่ผู้สอนและคนตาบอดได้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์สาหรับการเรียนการสอนคนตาบอด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบโปสเตอร์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและคนตาบอด
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้านการออกแบบ
โปสเตอร์เกี่ยวกับอวัยวะของคน และโปสเตอร์เกี่ยวกับตัวอักษร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี ช่วงอายุ 5-8 ปี และ 8 – 12 ปี
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ช่วงอายุ 5-8 และ 8 – 12 ปี จานวน 25 คน
5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research Development) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล แบ่งออกเป็น ข้อมูลด้านการเรียนรู้/การรับรู้ของคนตาบอด ข้อมูลด้าน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบโปสเตอร์
2. ขั้นตอนการสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับคนตาบอด โดยการการลงพื้นที่ศึกษาความต้องการสื่อสาหรับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
3. ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ จากกลุ่มครูผู้สอน นักออกแบบและนักเรียนตา
บอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการออกแบบโปสเตอร์สื่อการสอน สาหรับคนตาบอดในช่วงอายุ 58 ปี
การสร้ า งสื่ อ ภาพนู น การออกแบบโปสเตอร์ สื่ อ การสอน ส าหรั บ คนตาบอดในช่ ว งอายุ 5-8 ปี
โปสเตอร์ที่สามารถนาไปเป็นสื่อ ให้กับผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ โปสเตอร์จะมีขนาด 2970x04200มม. และ
ภาพนูน ตัวอักษรเบรลล์ติดบนโปสเตอร์ การออกแบบโปสเตอร์สื่อการสอน สาหรับคนตาบอดในช่วงอายุ
5-8 ปี และทาการสอบถามด้วยการอ่านแบบสอบถามที่ละข้อเพื่อให้นักเรียนได้ตอบตามแบบสอบถาม โดย
เป็นเครื่องมือวัดแบบ 3 ระดับ ดังนี้
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ภาพที่ 1-3 โปสเตอร์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ,พยัญชนะ ก-ฮ ,ตัวเลข 1-10
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดอายุระหว่าง 5-8 ปีที่มีต่อการออกแบบโปสเตอร์สื่อ
การสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z พยัญชนะ ก-ฮ, ตัวเลข 1-10
ตัวอักษร
รายการ
พยัญชนะ ก-ฮ
ตัวเลข 1-10
ภาษาอังกฤษ
ค่าแปล
ค่าแปล
ค่าแปล
S.D
S.D
S.D
x
x
x
ผล
ผล
ผล
1.ความเหมาะสมของขนาด
ปาน 2.5
2.60 0.58 มาก 2.48 0.71
0.58 มาก
ชิ้นงาน
กลาง 6
2.ความเหมาะสมในการจั ด
ปาน
ปาน 2.4
ปาน
2.16 0.47
2.36 0.49
0.50
วางอักษรเบรลล์
กลาง
กลาง 0
กลาง
3.ความเข้ า ใจและความ
ปาน
2.7
2.48 0.51
2.64 0.49 มาก
0.46 มาก
ถูกต้องของตัวอักษรเบรลล์
กลาง
2
4.ความเข้ า ใจในตั ว ชิ้ น งาน
ปาน
2.3
ปาน
2.36 0.42
2.52 0.51 มาก
0.49
โปสเตอร์
กลาง
6
กลาง
5. ความนูนของรูปภาพหรือ
ปาน
ปาน 2.5
2.44 0.51
2.08 0.57
0.50 มาก
ตัวหนังสือประกอบชิ้นงาน
กลาง
กลาง 2
6.ชิ้ น งานมี ป ระโยชน์ ที่ ท า
2.4
2.52 0.51 มาก 2.76 0.44 มาก
0.51 มาก
เกิดการเรียนรู้
8
รวม
ปาน
ปาน
ปาน
0.5
2.50
2.46 0.52
0.54
3
กลาง
กลาง
กลาง
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จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดที่มีต่อโปสเตอร์ภาษาอังกฤษภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.50,SD=0.53) และเป็นรายข้อพบว่า ชิ้นงานมีประโยชน์ ที่ทาเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (
x = 2.52,SD=0.51) ความเข้าใจและความถูกต้องของตัวอักษรเบรลล์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =
2.48,SD=0.51) ความนูนของรูปภาพหรือตัวหนังสือประกอบชิ้นงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =
2.44,SD=0.51) ความเข้าใจในตัวชิ้นงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.36,SD=0.49)
ใ น ส่ ว น ข อ ง โ ป ส เ ต อ ร์ ตั ว พ ยั ญ ช น ะ ภ า ษ า ไ ท ย พ บ ว่ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น
ตาบอดภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.46,SD=0.53 ) และเป็นรายข้อพบว่า ชิ้นงานมีประโยชน์ที่ทา
เกิ ด การเรี ย นรู้ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 2.76,SD=0.44) รองลงมา คื อ ความเข้ า ใจและความถู ก ต้ อ งของ
ตัวอักษรเบรลล์อยู่ในระดับมาก ( x = 2.64,SD=0.49) และความเข้าใจในตัวชิ้นงานอยู่ในระดับมาก ( x =
2.52,SD=0.51) และความนู น ของรู ป ภาพหรื อ ตั ว หนั ง สื อ ประกอบชิ้ น งานอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x =
2.08,SD=0.57) และโปสเตอร์ตัวเลข 1-10 พบว่าความพึงพอใจภาพรวมของนักเรียนตาบอดอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.48,SD=0.54) และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเข้าใจและความถูกต้องของตัวอักษรเบรลล์
อยู่ในระดับมาก ( x = 2.72,SD=0.46) รองลงมา คือ ชิ้นงานมีประโยชน์ ที่ทาเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (
x = 2.56,SD=0.51) และความนู น ของรู ป ภาพหรื อ ตั ว หนั ง สื อ ประกอบชิ้ น งาน อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =
2.52,SD=0.59) ความเหมาะสมในการจัดวางอักษรเบรลล์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.40 ,SD=0.50)
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นในการออกแบบโปสเตอร์สื่อการสอนและความเข้าใจของตัวอักษรเบรลล์ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ไปประเมินจานวน 5 คน เป็นอาจารย์สอนนักเรียนตาบอด
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจในการออกแบบโปสเตอร์โปสเตอร์ สื่อการสอนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
พยัญชนะ ก-ฮ, ตัวเลข 1-10

รายการประเมิน

ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ
x S.D ค่า
. แปล

พยัญชนะ ก-ฮ
x

S.
D.

ค่า
แปล

ผล

ผล

ตัวเลข 1-10
x

S.
D.

ค่า
แปล
ผล

1.ความเหมาะสมของขนาดชิ้นงาน

2.3 0.5
3 5

น้อย

4. 0. มาก
60 55 ที่สุด

2.ความเหมาะสมในการจัดวางอักษร

2.5 0.5
0 5

น้อย

4. 0. มาก 2. 0. ปาน
80 45 ที่สุด 40 55 กลาง

เบรลล์

2. 0. ปาน
60 55 กลาง
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3.ความคงทนของตัวชิ้นงาน

2.8 0.4 ปาน 3. 0. ปาน 2. 0. ปาน
3 5 กลาง 20 45 กลาง 60 55 กลาง

4.ความเข้าใจและความถูกต้องของ

2.5 0.4
0 5

ตัวอักษรเบรลล์

น้อย

4. 0. มาก 2. 0. ปาน
80 45 ที่สุด 40 55 กลาง

5.ความเข้าใจในตัวชิ้นงานโปสเตอร์

3.0 0.5 ปาน 4. 0.
0 5 กลาง 40 55

6.ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ

3.1 0.5 ปาน 4. 0. มาก 2. 0. ปาน
7 5 กลาง 60 55 ที่สุด 40 55 กลาง

อุปกรณ์ ในการผลิตชิ้นงาน
7.ความนูนของรูปภาพหรือตัวหนังสือ
ประกอบชิ้นงาน
8.มีความละเอียดในการผลิตชิ้นงาน
9.ความเหมาะสมของกระดาษใช้ในการ
ทาโปสเตอร์

2. 0. ปาน
60 55 กลาง

3.3
ปาน 4. 0. มาก 2. 0. ปาน
3 0.4 กลาง 40 55
60 55 กลาง
5
3.1 0.4 ปาน 4. 1. มาก 2. 0. ปาน
7 5 กลาง 80 10 ที่สุด 20 45 กลาง
3.5 0.5 ปาน 4. 0.
0 5 กลาง 40 89

10.ชิ้นงานมีประโยชน์ที่ทาเกิดการเรียนรู้ 3.6 0.5
7 5
ค่าเฉลี่ย

มาก

มาก

มาก

2. 0. ปาน
40 55 กลาง

4. 0. มาก 2. 0. ปาน
60 55 ที่สุด 40 55 กลาง

3.0 0.5 ปาน 4. 0.
0 2 กลาง 36 61

มาก

2. 0. ปาน
46 54 กลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจโปสเตอร์ตัวอักษณภาษาอังกฤษภาพรวมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.00,SD=0.52) และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชิ้นงานมีประโยชน์ที่ทาเกิดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.67,SD=0.55) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกระดาษใช้ในการทาโปสเตอร์ อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.50,SD=0.55) ความนูนของรูปภาพหรือตัวหนังสือประกอบชิ้นงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x
=3.33,SD=0.45) ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตชิ้นงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x =
3.17,SD=0.55) ความเข้าใจในตัวชิ้นงานโปสเตอร์ อยู่ในระดับปานกลาง( x = 3.00,SD=0.55) ความคงทน
ของตัวชิ้นงานอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.83,SD=0.45) ความเหมาะสมในการจัดวางอักษรเบรลล์ อยู่ใน
ระดับน้อย ( x = 2.50,SD=0.55) และความเหมาะสมของขนาดชิ้นงานอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.33,SD=0.55)
และโปสเตอร์ พ ยั ญ ชนะ ก-ฮ พบว่ า ความพึ ง พอใจภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =
4.36,SD=0.61) และพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความเหมาะสมในการจั ด วางอั ก ษรเบรลล์ ( x =
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4.80,SD=0.45) ความเข้าใจและความถูกต้องของตัวอักษรเบรลล์( x = 4.80,SD=0.45) และมีความละเอียด
ในการผลิตชิ้นงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.80,SD=1.10) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตชิ้นงาน( x = 4.60,SD=0.55) และชิ้นงานมีประโยชน์ที่ทาเกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.60,SD=0.55) ในความเข้าใจในตัวชิ้นงานโปสเตอร์ ( x = 4.40,SD=0.55) และความนูน
ของรูปภาพหรือตัวหนังสือประกอบชิ้นงาน( x = 4.40,SD=0.55) และความเหมาะสมของกระดาษใช้ในการ
ทาโปสเตอร์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.40,SD=0.55) และน้อยที่สุดคือความคงทนของตัวชิ้นงาน มีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.20,SD=0.45) และโปสเตอร์ตัวเลข 1-10 พบว่าความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.46,SD=0.54) และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของขนาดชิ้นงาน
และ ความคงทนของตัว และ มีความเข้าใจในตัวชิ้นงานโปสเตอร์ และความนูนของรูปภาพหรือตัวหนังสือ
ประกอบชิ้นงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.60,SD=0.55) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการจัดวาง
อักษรเบรลล์ และ ความเข้าใจและความถูกต้องของตัวอักษรเบรลล์ และ ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ในการผลิตชิ้นงาน และความเหมาะสมของกระดาษใช้ในการทาโปสเตอร์ชิ้นงานมีประโยชน์ ที่ทาเกิด
การเรียนรู้กับผู้พิการทางสายตา อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.40,SD=0.55)

2. ผลการสร้างสื่อภาพนูนเรื่อง การออกแบบโปสเตอร์อวัยวะสาหรับการเรียนรู้ของคนตาบอดในช่วง
อายุ 8-12 ปี
การสร้างสื่อภาพนูนเรื่อง การออกแบบโปสเตอร์สาหรับการเรียนรู้ของคนตาบอดในช่วงอายุ 8-12 ปี
โปสเตอร์ อ วั ย วะจะมี ข นาด 29.7x 42 ซม. ตั ว หนั ง สื อ หั ว ข้ อ เรื่อ งมีข นาดเ58เพอยต์ ตั ว หนั ง สื อ ข้อมูลใน
โปสเตอร์มีขนาด 23 พอยต์ ส่วนภาพที่อยู่ในโปสเตอร์อวัยวะ ใช้หมึกนูน ตัวหนังสือเบรลล์ติดลงโปสเตอร์
อวัยวะนาไปพิมพ์ใส่กระดาษใส A4 มีขนาดตัวอักษรเบรลล์ 36 พอยต์ ซึ่งได้สื่อภาพนูนการออกแบบโปสเตอร์
อวัยวะสาหรับการเรียนรู้ของคนตาบอดในช่วงอายุ 8-12 ปี ดังนี้
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ภาพที่ 4-7 โปสเตอร์อวัยวะของคน
กลุ่มนักเรียนตาบอด
ประเภทของนักเรียน
ตาบอดสนิท

ตาบอดเลือนราง

28%

72%
แผนภูมิที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทของนักเรียนตาบอด
จากแผนภูมิที่เ1เพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ตาบอดสนิท จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72
และเป็นผู้ตาบอดเลืองราง จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28
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ตารางที่ 3 แสดงคิดเห็นด้านการจัดองค์ประกอบในการทาโปสเตอร์อวัยวะสาหรับการเรียนรู้ของคนตาบอด
เรื่อง โปสเตอร์อวัยวะ My body ของนักเรียนตาบอด
รายการประเมิน
S.D. ค่าแปล
x
ผล
1. เนื้อหามีปริมาณ

2.92

0.28

มาก

2.ขนาดของตัวอักษร

2.96

0.20

มาก

3. ภาพประกอบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา

2.88

0.33

มาก

4. ความนูนของภาพ

2.84

0.37

มาก

5. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

3.00

0.00

มาก

6. สื่อมีความน่าสนใจ
7. มีความละเอียด ประณีต ในการผลิตต้นฉบับ

2.92

0.28

มาก

2.96

0.20

มาก

8. อักษรเบรลล์มีความถูกต้อง

2.92

0.28

มาก

9. ขนาดของโปสเตอร์

2.92

0.28

มาก

10. ความทนทานของโปสเตอร์
ค่าเฉลี่ย

2.84

0.37

มาก

2.92

0.26

มาก

จากตารางที่เ3 เพบว่าความคิดภาพรวมของนักเรียนตาบอดอยู่ในระดับมาก ( x = 2.92, S.D. = 0.26) และ
เมื่อแยกเป็นรายด้านบพว่า การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสมมาก ( x = 3.00, S.D. = 0.00)เรองลง
มา ขนาดของตัวอักษรและมีความละเอียด ประณีต ในการผลิตในระดับมาก ( x = 2.96, S.D. = 0.20) เเนื้อ
หามีปริมาณสื่อมีความน่าสนใจ อักษรเบรลล์มีความถูกต้อง ขนาดของโปสเตอร์อยู่ในระดับมาก ( x = 2.92,
S.D. = 0.28) ภาพประกอบมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา ( x = 2.88, S.D. = 0.33) ความนูนของภาพและความ
ทนทานของโปสเตอร์อยู่ในระดับมาก ( x = 2.84, S.D. = 0.37)
ตารางที่เ4 แสดงความพึงพอใจด้าน ส่วนประกอบโดยรวมของสื่อสิ่งพิมพ์และความเข้าใจของตัวอักษรเบรลล์
เรื่อง My Body ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน ส่วนประกอบโดยรวมของสื่อสิ่งพิมพ์
S.D. ค่าแปลผล
x
1. ขนาดโปสเตอร์

4.60

0.55

มากที่สุด

2. การจัดวางองค์ประกอบ

4.00

0.71

มาก

3. ความน่าสนใจ

4.20

0.45

มาก
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4. ความสวยงาม
ค่าเฉลี่ย

4.20

0.45

มาก

4.25

0.54

มาก

จากตารางที่เ4 พบว่าความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.54) และเมื่อแยะเป็นราย
ด้าน ขนาดโปสเตอร์มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา ความน่าสนใจ เความ
สวยงามเและ เการจัดวางองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.71)
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านภาพประกอบ และความเข้าใจของตัวอักษรเบรลล์ เรื่อง My Body
ด้าน ภาพประกอบ

x

S.D. ค่าแปลผล

1.ขนาดของภาพ
2. การสื่อความหมายของภาพ

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

3. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

4.40

0.55

มาก

4. ความนูนของภาพ

3.80

0.84

มาก

4.30

0.62

มาก

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่เ5 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30, S.D. = 0.62) และขนาดของภาพมีความเหมาะสม
มาก ( x = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา คื อ การสื่ อ ความหมายของภาพมี ค วามเหมาะสมมากและการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสมมาก ( x = 4.40, S.D. = 0.55)เและความนูนของภาพมีความเหมาะสม
มาก ( x = 3.80, S.D. = 0.84)
ตารางที่ 6 แสดงความพึงพอใจด้านตัวอักษร และความเข้าใจของตัวอักษรเบรลล์ เรื่อง My Body
ด้านตัวอักษร

x

1. ขนาดของตัวอักษรมี
2. ความนูนของอักษรเบรลล์
ค่าเฉลี่ย

S.D. ค่าแปลผล

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.89

มากที่สุด

4.60

0.72

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่ า โดยรวอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x = 4.60, S.D. = 0.72) ขนาดของตั ว อั ก ษรมี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุด( x = 4.60, S.D. = 0.55 )เและ เความนูนของอักษรเบรลล์มีความเหมาะสมมากทีสุด ( x
= 4.60, S.D. = 0.89 )
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ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจด้านเนื้อหา และความเข้าใจของตัวอักษรเบรลล์เรื่อง My Body
ด้านเนื้อหา

x

S.D. ค่าแปลผล

1. ความถูกต้องของเนื้อหา

4.60

0.55

มากที่สุด

2. ความถูกต้องของอักษรเบรลล์
ค่าเฉลี่ย

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

จากตารางที่เ7เพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.60, S.D. = 0.55) และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า
ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.60, S.D. = 0.55) เและ ความนูนของอักษรเบรลล์มี
ความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.60, S.D. = 0.55)
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของโปสเตอร์ในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละชิน้ งาน

x

S.D. ค่าแปลผล

1.โปสเตอร์อวัยวะ My Body

4.44

0.61

มาก

2.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของกระเพาะอาหาร
3.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของหัวใจ
4.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของปอด
5.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของสมอง
ค่าเฉลี่ย

4.43

0.52

มาก

4.49
4.69
4.58
4.52

0.54
0.43
0.41
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 8

พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( x = 4.52, S.D. = 0.50 และ.โปสเตอร์หน้าที่

และการทางานของปอดอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.69, S.D. = 0.43) รองลงมาข้อ โปสเตอร์หน้าที่และการ
ทางานของสมองอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58, S.D. = 0.41) และ.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของ
หัวใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49, S.D. = 0.54) โปสเตอร์อวัยวะ My Bodyอยู่ในระดับมาก ( x = 4.44,
S.D. = 0.61) และ.โปสเตอร์หน้าที่และการทางานของกระเพาะอาหารอยู่ในระดับมาก ( x = 4.43, S.D. =
0.52) และในส่วนของข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ ขนาดของตัวอักษรใหญ่มากกว่านี้ การทาให้มีภาพนูนในบางเรื่อง
และภาพบ้างภาพมีความซับซ้อนทาให้เด็กเข้าใจยาก
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7. อภิปรายผลการศึกษา
ในการออกแบบสื่อในครั้งนี้พบว่าคนตาบอดมีความพึงพอใจในระดับปานกลางควรมีการสร้าง
จุดเด่นของการออกแบบเพิ่มขึ้นและการเพิ่มอักษรเบลล์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยและในส่วนการออกแบบสื่อ
ให้มีความนูนของรูปภาพความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนตาบอดมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับ ภาพประกอบที่ เป็นภาพนูนที่ประกอบกับอักษร์เบรลล์ทาให้การรับรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กันทนา อินสระ เรื่อง “Himmapan Creatures” the Tactile Texture Designed for the
Blind พบว่า การสัมผัสสื่อภาพนูนเพียงอยู่ ย่างเดียว โดยไม่มีการใช้อักษรเบรลล์ประกอบ จะไม่สามารถ
ก่อให้เกิดจินตภาพได้การใช้อักษรเบลล์ประกอบสื่อภาพนูน จะทาให้เกิดความเข้าใจและสร้าง จินตภาพได้ง่าย
ขึ้น กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจมากถึงมากที่ สุด ให้ความสนใจในสื่อภาพนูนที่ออกแบบที่อยู่ นอกเหนือจาก
บทเรียน ตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น อยากให้มีการผลิตสื่อลักษณะ
นี้ออกมาเป็นจานวนมาก เพื่อเปิดสัมผัสการรับรู้ในสิ่งต่างๆ มากขึ้น และในส่วนของผลของความพึงพอใจต่อ
โปสเตอร์อ วัยวะ MY BODY อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดทาสื่อที่แสดงถึงสิ่งที่คนตาบอดไม่
สามารถจับต้องได้โดยตรงทาออกมาเป็นสื่อภาพนูนจะทาให้ผู้เรียนที่เป็นคนตาบอดมีความสนใจและสร้า ง
ความเข้าใจควบคู่ไปกับคาอธิบายที่เป็นตัวอักษรเบลล์ ซึ่งในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อคนตาบอดเป็นสื่อที่ใช้
ในการเรียนสาหรับนักเรียนตาบอดได้ ซึ่งจากงานวิจัยของส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการสารวจสภาพและความต้องการใช้สื่อการศึกษาของนักเรียนตาบอดในโรงเรียน
เรียนร่วม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นทุกคนเคยใช้หนังสืออักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ขณะที่นักเรียนตาบอดร้อยละ 60.53 เคยใช้หนังสือเสียงเมื่อเข้าเรียนในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และร้ อ ยละ 13.16 ไม่ เ คยใช้ ห นั ง สื อ เสี ย งเลยด้ า นทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ สื่ อ การศึ ก ษา
นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 92.11 เห็นว่า สื่อการศึกษามีความจาเป็นมากขึ้นเมื่อเข้า
เรียนในโรงเรียนเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่นักเรียนตาบอดร้อยละ 81.58 เห็นว่า หนังสือ
อักษรเบรลล์และหนังสือเสียงยังมีจานวนไม่เพียงพอ และนักเรียนตาบอดร้อยละ 57.89 ชอบใช้หนังสืออักษร
เบรลล์มากกว่าใช้หนังสือเสียง และร้อยละ 86.84 เห็นว่า หนังสืออักษรเบรลล์มีประโยชน์ในระดับมากถึง
มากที่สุด โดยสื่อทั้งรูปแบบนี้จะช่วยให้นัก เรียนตาบอดเรียนได้เท่าเทียมนักเรียนปกติด้านพฤติกรรมการใช้
สื่อการศึกษา นักเรียนตาบอดร้อยละ 90 ใช้หนังสืออักษรเบรลล์อ่านประกอบในขณะเรียนเป็นสื่อหลัก และ
ร้อยละ 55.26 ใช้หนังสือเสียงทบทวนหลังเรียน โดยภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เป็น 3 อันดับ
แรกที่นักเรียนตาบอดเห็นความจาเป็นในการใช้หนังสืออักษรเบรลล์มากที่สุด ขณะที่สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เป็น 3 อันดับแรกที่นักเรียนตาบอดเห็นความจาเป็นในการใช้
หนังสือเสียงมากที่สุดด้านสภาพและความต้องการใช้สื่อการศึกษา นักเรียนตาบอดร้อยละ 39.47 เห็นว่า สื่อ
ที่มีจานวนจากัดเป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัญหามากที่สุดในการ
เรียนร่วมคือ คณิตศาสตร์ รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ส่วนความต้องการใช้หนังสืออักษรเบรลล์เนื้อหาสาระ
ในหลักสูตรในระดับมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ขณะที่ต้องการหนังสือเสียงภาษาอังกฤษและ
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอันดับแรก ส่วนความต้องการหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง
ตามอัธยาศัยนั้น เป็นประเภทนวนิยาย สารคดี และเรื่องสั้น เรียงลาดับกัน และการใช้สื่อสาหรับคนตาบอดสื่อ
การเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อนักเรียนตาบอด ดังนี้ (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย, 2542: 116) 1)
ทาให้เกิดความคิดรวบยอด (concept) ในเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้อง 2) ช่วยสร้างจินตภาพในสมอง ทาให้เกิด
ความทรงจาที่ดี 3) ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทางานของมือกับสมอง (สื่อประเภทสัมผัส ) 4) ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลจากการฟังหรืออ่านได้ชัดเจนขึ้น การสัมผัสในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฟังหรือ
อ่านจากบทเรียนก็เช่นเดียวกับคนทั่วไปที่ใช้ภาพประกอบ 5) ช่วยในการเรียนรู้ในเรื่องที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถ
สัมผัสของจริงได้ เช่น อวัยวะภายในของร่างกายและระบบการทางาน เป็นต้น 6) ช่วยให้มีความเข้าใจใน
บทเรียน ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย 7) กระตุ้นให้นักเรียนที่ตา
บอดสนิทและที่เห็นเลือนรางมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น 8) ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนบทเรียนต่อๆ ไปตามลาดับที่ยากขึ้น 9) ช่วยฝึกประสาทการรับรู้ที่
เหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 10) ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีความเชื่อมั่นในสิ่ง
ที่ตนได้เรียนรู้จากสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ
8. ข้อเสนอแนะในนาผลการวิจัยไปใช้
1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยการใช้เสียงแบบมีปฎิสัมพันธ์บนสื่อ
สิ่งพิมพ์
2. แนวคิดการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อคนตาบอดนี้ ผู้วิจัยจะนาไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆ ต่อไป
เพื่อที่จะทาให้การเรียนรู้ของคนตาบอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาโดยการเพิ่มตัวแปรของตัวแปรตามในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เข้าไป เพื่อที่จะเห็น
ประสิทธิภาพของสื่อ ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่
2. ควรมีการศึกษาเนื้อหาของการผลิตสื่อที่เหมาะกับรูปแบบของสื่อแต่ละชนิดเพื่อทาให้ครูผู้สอน
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการผลิตสื่อได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลในการศึกษาและขอบคุณผู้แต่งตาราและเอกสารต่างๆ ที่นามาอ้างอิงที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าว
นามในครั้งนี้
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http://cpe.eng.kps.ku.ac.th/db_cpeproj/fileupload/project_IdDoc92_IdPro91.pdf
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), อักษรเบลล์, 2559 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid
=364
CityVariety Corporation, ประวัติความเป็นมาโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.cfbt.or.th/phetchaburi/gallery
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การออกแบบหนังสือภาพเพื่อคนตาบอด เรื่อง “ระบบสุริยะจักรวาล”
Design of pictured braille books in the matter of “The Solar System”
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1. บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือสาหรับการเรียนการ
สอนคนตาบอด 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสือของคนตาบอด กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี และผู้เชี่ยวชาญได้แก่ครูผู้สอนและนักออกแบบสื่อ
นักเรียนตาบอดชั้นประถมศึกษา ป.3,ป.4,ป.5,ป.6 ขั้นตอนการศึกษาออกแบบหนังสือในการสอน ได้แก่ เรื่อง
ระบบสุริยะจักรวาล และกลางวันกลางคืน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ
ขั้นตอนการศึกษาการออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ สาหรับคนตาบอด เรื่อง “ระบบ
สุริยะจักรวาล” ทาการออกแบบหนังสือ และอักษรเบรลล์ ขนาด 21 x 29.7 cm จานวน 23 หน้า ประกบกับ
ภาพและเนื้อหา ประกอบด้วย เรื่อง ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ เทคโนโลยีอวกาศ และระบบสุริยะจักวาล
ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนตาบอดพบว่าสื่อการออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ
สาหรับผู้พิการทางสายตา เรื่อง “ระบบสุริยะจักรวาล” ผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของทุกด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.41, S.D.= 0.72) ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด้านการจัดการรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยที่ (x ̅
= 4.51, S.D.= 0.60) ด้านตัวอักษร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x ̅= 4.51, S.D.= 0.60) ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x ̅=
4.46, S.D.= 0.69) ด้านการออกแบบกราฟิก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x ̅= 4.17, S.D.= 0.69)
คาสาคัญ:หนังสือภาพสาหรับตาบอด; ระบบสุริยะจักรวาล; อักษรเบรลล์;
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Abstract
The proposes of this research was establish design of pictured braille books in
the matter of “The Solar System” for 8-12 years old blind students. For contentment
investigation on its designing. The data were gathered and used them for making pictured
braille books. Twenty-four students from Thammik Witthaya school, Petchaburi province were
sample in this studying. The tools for evaluation the satisfaction value was five levels
questionnaires. And then, used percentage values in conjunction with standard deviations as
statistics evaluation.
The studying design of pictured braille books in the matter of “The Solar System” that
used its size in the large was 21 x 29.7 cm, 23 pages the merged images and contents as well
as the same unit. The book was divided into two chapters, Chapter 1 (stars and planets) and
Chapter 2 (space technology). For ues it as learning medium for highly elementary school
students (grade 3 – grade 6).
The results of studying of pictured braille books in the matter of “The Solar System”
were found that The results showed that the overall average values for all sides with the
average level (x ̅= 4.41, S.D. = 0.72), The best average value were book management with an
average of (x ̅= 4.51, SD = 0.60), the alphabetical rightness or suitability has an average of (x ̅
= 4.51, SD = 0.60), the contents of it has the average of (x ̅= 4.46, SD = 0.69) and also the
graphic design was measured as average of (x ̅= 4.17, S.D. = 0.69).
Keywords: Pictured braille books; The Solar System;
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษได้กล่าวว่า “การอ่านทาให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์” คากล่าว
นี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหนังสือที่มีผลต่อการพัฒนาตัวเองในฐานะปัจเจกบุคคลได้เป็นอย่างดี แต่สิ่ง
หนึ่งที่เป็นอุปสรรคสาคัญของการอ่านหนังสือคือความผิ ดปกติทางสายตา ซึ่งแม้ว่าหลุยส์ เบรลล์จะประดิษฐ์
อักษรเบรลล์ขึ้นมาให้คนตาบอดได้ใช้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 150 ปีก่อน แต่ในทางปฏิบัติผู้ใช้ก็ยังพบข้อจากัดอยู่
หลายประการ ทั้งขนาดหนังสืออักษรเบรลล์ที่มักจะมีขนาดใหญ่จนยากต่อการพกพาไปจนถึงราคาที่แพงเกิน
กว่าที่บางคนจะเอื้อมถึง ความพิการทางสายตา (Blind) จัดเป็นผู้พิการกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ตั้งแต่ระดับตาบอดสนิท หรือตาบอดบางส่วน อาศัยการรับรู้เรื่องต่างๆ ทางเสียง และรับรู้รูปร่าง
รูปทรงพื้นผิว และขนาดของวัตถุ โดยการใช้ปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นสื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม มักนิยมใช้สื่อที่มีลักษณะนูนและมีพื้นผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากแนวระนาบ เช่น สื่อภาพนูน (Tactile
Texture) หมายถึง เครื่องมือในการสื่อสารในเรื่องที่เราต้องการให้คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้รับรู้ถึง
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รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างและขอบเขตของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีมโนภาพ
เกิดขึ้น ขณะที่ได้จับคลาและสัมผัสเพื่อนาไปประกอบการสร้างจินตนาการต่อไป อย่างมีหลักการ และสื่อภาพ
นูนต้องช่วยเสริมให้ผู้มีความบกพร่องทางการเห็น มีความเข้าใจในเรื่ องนั้นมากขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้เท่า
เทียมกับคนทั่วไป(ทองย้อย เชียงทอง,2551 : 3) และคุณมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า “ประเด็นที่เป็นตัวตัดสินว่าเราเท่าเทียมกับคนทั่วไปก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ซึ่ง 95% ของข้อมูลที่คนตาบอดเข้าไม่ถึงคือสื่อสิ่งพิมพ์" ในโลกของคนตาบอด การรับรู้ข่าวสาร สาระ และ
บันเทิง ถูกจากัด เพราะฟังได้แต่มองไม่เห็น ในขณะที่มีหนังสือดีๆ ถูกตีพิมพ์ออกมามากมาย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แม้ในปัจจุบันจะมีวิธีการช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากขึ้น เช่น การ
พิมพ์หนังสือเป็นอักษรเบรลล์ การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด และมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานผลิตสื่อ
เหล่ า นี้ ก็ ต าม แต่ ก็ นั บ ว่ า ยั ง มี จ านวนน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ (มณเฑี ย ร บุ ญ ตั น , 2542) และ
ภาพประกอบที่เป็นภาพนูนที่ประกอบกับอักษร์เบรลล์ทาให้การรับรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทนา
อินสระ เรื่อง “Himmapan Creatures” the Tactile Texture Designed for the Blind พบว่า การสัมผัส
สื่อภาพนูนเพียงอยย่างเดียว โดยไม่มีการใช้อักษรเบรลล์ประกอบ จะไม่สามารถ ก่อให้เกิดจินตภาพได้การใช้
อักษรเบลล์ประกอบสื่อภาพนูน จะทาให้เกิดความเข้าใจและสร้าง จินตภาพได้ง่ายขึ้น
จากเหตุผลและเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนาไปใช้เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับคนตาบอดที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ของคนตาบอด เพื่อที่ผู้สอนและคนตาบอดได้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือสาหรับการเรียนการสอนคนตาบอด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและคนตาบอด
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้านการออกแบบ
การออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ สาหรับคนตาบอด เรื่อง “ระบบสุริยะจักรวาล”
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ชั้นประถมศึกษา ป.3,ป.4,ป.5,ป.6
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research Development) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล แบ่งออกเป็น ข้อมูลด้านการเรียนรู้/การรับรู้ของคนตาบอด ข้อมูลด้าน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
2. ขั้นตอนการสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับคนตาบอด โดยการการลงพื้นที่ศึกษาความต้องการสื่อสาหรับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
3. ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ จากกลุ่มครูผู้สอน นักออกแบบนามาปรับแก้
และทาการออกแบบหนังสือ และนาไปศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตาบอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัด
เพชรบุรี
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ สาหรับผู้พิการทางสายตา เรื่อง “ระบบสุริยะ
จักรวาล”การทาการออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ในช่วงอายุ 8-12
ปีแล้วจะได้หนังสือขนาด 210 x 297 mm จานวน 23 หน้า และแผ่นพลาสติกใสอักษรเบรลล์ ขนาด 210 x
297 mm จานวน 23 หน้า ประกบกับภาพและเนื้อหารวมเป็นเล่มเดียวกัน ภายในหนังสือแบ่งออกเป็น 2 บท
บทที่ 1 อธิบายดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ บทที่ 2 อธิบายเทคโนโลยีอวกาศ คือข้อมูลอ้างอิงซึ่งได้ผลการศึกษา
ออกมาเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ ที่สามารถให้ผู้พิการทางสายตาใช้งานได้มีดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1-6 หนังสือระบบสุริยะจักรวาล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของศึกษา การออกแบบหนังสืออักษรเบรลล์ประกอบภาพ สาหรับผู้
พิ ก ารทางสายตา เรื่ อ ง “ระบบสุ ริ ย ะจั ก รวาล ด้านการจัดการรูปเล่ม ด้านตัวอักษร ด้านเนื้อหา ด้าน
ออกแบบกราฟิก ในโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์จานวน 30 คน

27%

ตาบอด…
73%

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของสถานะภาพของคนตาบอด
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จากแผนภูมิที่ 1 แสดงค่าของประเภทคนตาบอดของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะเป็นประเภทตาบอดสนิทจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73 และประเภทมองเห็นเลือนรางจานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 27 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของตาบอดในภาพรวม
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. ความนูนของอักษรเบรลล์

4.62

0.54

มากที่สุด

2. ความถูกต้องของอักษรเบรลล์

4.78

0.56

มากที่สุด

3. การสัมผัสอักษรเบรลล์มีความไหลลื่นมากน้อยเพียงใด

4.47

0.66

มาก

4.48

0.63

มาก

4.59

0.60

มากที่สุด

4. ขนาดของตัวอักษรเบรลล์มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
ค่าเฉลี่ยรวม
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านจัดการรูปเล่ม
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. ขนาดของรูปเล่ม

4.83

0.37

มากที่สุด

2. วิธีการเข้าเล่ม

4.40

0.66

มาก

3. ชนิดกระดาษที่ใช้

4.67

0.54

มากที่สุด

4. การเลือกใช่แผ่นพลาสติก

4.57

0.67

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.62

0.56

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านจัดการรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=
4.62, S.D.= 0.56) ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ขนาดของรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅= 4.83, S.D.= 0.37) รองลงมาคือ
ชนิดกระดาษที่ใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.67, S.D.= 0.54) รองลงมาคือ การเลือกใช่แผ่นพลาสติก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (x̅= 4.57, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ วิธีการเข้าเล่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.40, S.D.= 0.37)
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านตัวอักษร
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. ความนูนของอักษรเบรลล์

4.50

0.72

มาก

2. ความถูกต้องของอักษรเบรลล์

4.73

0.44

มากที่สุด

3. การสัมผัสอักษรเบรลล์มีความไหลลื่นมากน้อยเพียงใด

4.43

0.56

มาก

4.38

0.66

มาก

4.51

0.60

มากที่สุด

4. ขนาดของตัวอักษรเบรลล์มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.51,
S.D.= 0.60) ค่ า เฉลี่ ย ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ความถู ก ต้ อ งของอั ก ษรเบรลล์ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ (x̅= 4.73, S.D.= 0.44)
รองลงมาคือ มีความนูนของอักษรเบรลล์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.50, S.D.= 0.72) รองลงมาคือ การสัมผัสอักษร
เบรลล์ มี ค วามไหลลื่ น มากน้ อ ยเพี ย งใด มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ (x̅= 4.43, S.D.= 0.56) รองลงมาคื อ ขนาดของ
ตัวอักษรเบรลล์มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.38, S.D.= 0.66)
ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. ความน่าสนใจของเนื้อหา

4.47

0.81

มาก

2. เนื้อหามีปริมาณเหมาะสม

4.49

0.67

มาก

3. การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

4.33

0.79

มาก

4. เนื้อหามีความถูกต้องความเหมาะสม

4.53

0.50

มากที่สุด

4.46

0.69

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.46, S.D.=
0.69) ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ เนื้อหามีความถูกต้องมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅= 4.53,
S.D.= 0.50) รองลงมาคือ เนื้อหามีปริมาณเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.49, S.D.= 0.67)
รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.47, S.D.= 0.81) รองลงมาคือ การใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.33, S.D.= 0.79)
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบกราฟิก
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. สื่อมีความน่าสนใจ

4.30

0.69

มาก

2. ภาพประกอบมีความเหมาะสม

4.03

0.75

มาก

4.17

0.72

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้านการออกแบบกราฟิก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=
4.17, S.D.= 0.72) ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ สื่อมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅= 4.30, S.D.= 0.69) รองลงมา
คือ ภาพประกอบมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.03, S.D.= 0.75)
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินรวมทุกด้าน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าแปรผล

1. ด้านการจัดการรูปเล่ม

4.62

0.56

มากที่สุด

2. ด้านตัวอักษร

4.51

0.60

มากที่สุด

3. ด้านเนื้อหา

4.47

0.69

มาก

4. ด้านการออกแบบกราฟิก

4.17

0.69

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.41

0.72

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.41, S.D.=
0.72) ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ด้านการจัดการรูปเล่ม มีค่าเฉลี่ยที่ (x̅= 4.51, S.D.= 0.60) รองลงมาคือ ด้าน
ตัวอักษร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.51, S.D.= 0.60) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.47, S.D.=
0.69) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบกราฟิก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅= 4.17, S.D.= 0.69)
7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดและผู้เชี่ยวชาญในด้านสรุปรายการประเมิน
คุณภาพด้านตัวอักษรมากที่สุดและภาพประกอบมีความเหมาะสม สื่อมีความน่าสนใจ ความนูนของอักษร
เบรลล์ อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ BC Sköld - 2007 ได้กล่าวว่า หนังสือที่มีอักษรเบรลล์
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และภาพจากการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้จากการสัมผัสและเพราะเด็กตาบอดขาดการรับรู้จากการมองจาก
สายตา การสั ม ผั ส ของเด็ ก เหล่ า นี้ ท าให้ พ วกเขามี ค วามเพลิ ด เพลิ น จากการสั ม ผั ส และการรั บ รู้ หนั ง สื อ
ภาพประกอบด้วยอักษรเบรลล์นับได้ว่ามีบทบาทในการพัฒนาทักษะในการอ่านด้วยการสัมผัสที่จะสามารถ
พัฒนาทักษะการรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ตั้งแต่เด็กของเด็กเหล่านี้เพื่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ควบคู่กันในการรับรู้ภาพ
การเลือกภาพประกอบสาหรับเด็กจะเริ่มจากสภาพแวดล้อม และ (Fellenius และ Eriksson 2006) ได้กล่าว
ว่า ภาพประกอบสาหรับหนังสือคนตาบอดโดยการสัมผัสทาหน้าที่ 2 อย่างคือ 1) เป็นการนาเสนอเรื่องราว
ต่างๆ ผ่านภาพ 2) เป็นการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่อง และ Kennedy (1992, 1996) ได้
ศึกษาว่า การวาดภาพของคนตาบอดนั้นเกิดจากการสัมผัส แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสสามารถถ่ ายทอดได้
เหมือนกันกับการถ่ายทอดข้อมูลแบบอื่นๆ และKerstin Fellenius นักวิจัยจาก Stockholm College of
Education ได้กล่าวว่า แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญที่เด็กตาบอดได้รับโอกาสในการสัมผัสอักษรเบรลล์ ให้เร็ว
ที่สุด เนื่องจากเด็กตาบอดไม่สามารถมองเห็นคาที่พิมพ์ได้
8. ข้อเสนอแนะในนาผลการวิจัยไปใช้
1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยการใช้เสียงแบบ
มีปฎิสัมพันธ์และเสียงบนสื่อสิ่งพิมพ์
2. แนวคิดการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเพื่อคนตาบอดนี้ สามารถนาไปปรับใช้กับการออกแบบ
สื่อวิชาอื่นๆ ต่อไป และในการสร้างภาพนูนสามารถนาเทคนิคการสร้างภาพจากการพิมพ์สกรีนเพื่อเพิ่มการ
สัมผัสในการเรียนรู้จากภาพ เพื่อที่จะทาให้การเรียนรู้ของคนตาบอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้น
9. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาโดยการเพิ่มตัวแปรของตัวแปรตามในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เข้าไป เพื่อที่จะเห็น
ประสิทธิภาพของสื่อ ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่
2. ควรมีการศึกษาเนื้อหาของการผลิตสื่อที่เหมาะกับรูปแบบของสื่อแต่ละชนิดเพื่อทาให้ครูผู้สอน
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการผลิตสื่อได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลในการศึกษาและขอบคุณผู้แต่งตาราและเอกสารต่างๆ ที่นามาอ้างอิงที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าว
นามในครั้งนี้
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เอกสารอ้างอิง
คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.cfbt.or.th/phetchaburi/gallery
จันทนา อินสระ 2555 Himmapan Creatures” the Tactile Texture Designed for the Blind
รายงานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทองย้อย เชียงทอง. (2551). การสร้างนวัตกรรมสื่อภาพนูนประกอบกิจกรรมทางกายในการเรียน การสอนพล
ศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น. ปริญญานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต สาขาพล
ศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พัทยา ใจแช่ม 2550 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้า ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น
มณเฑียร บุญต้น. คนตาบอด เส้นทางสู่อุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยม
2542
มณเฑียร อรรถวาที 2547 การสร้างแม่พิมพ์ดุนนูน สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสนอของคนพิการทาง
สายตา กรณีศึกษษวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มาเนตร์ กอบน้าเพ็ชร์ 2548 สื่อภาพนูนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานสาหรับคนตาบอด เรื่อง การพัฒนาภาพนูนด้วย
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรไทย สำหรับคนตำบอดและคนทั่วไป
Electronic Book : Medicinal Plant for The blind and Other people
ประทุมทอง ไตรรัตน์ 1*, ระพีพรรณ เขื่อนคำ2 ภำรุจีร์ เจริญเผ่ำ3 เศกสรร สกนธวัฒน์4 อำทิพย์
สอนสุจิตรำ5
Pratoomtong Trirat1*, Rapeepan Khueankun2, Parujee Charoenphao3 Seksan
Sakonthawat4 Artip Sornsujitra5
1*-2Mass Communication Technology
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani
Tel. 025494500 Fax. 025494500 E-mail: Pratoomtong_t@rmutt.ac.th
4-5ACP Primary School, Bangkok, E-mail: sakesarn@gmail.com

1. บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง พืชสมุนไพร
ใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไปและนั ก เรี ย นตาบอด ในการออกแบบไฟล์ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดแนวตั้ง 768x1024.px ไฟล์นามสกุล .pdf ที่สามารถเปิดอ่านได้ผ่านโปรแกรม Flip
PDF Professional และมีการบันทึกเสียงลงในหนังสือเป็นเสียงบรรยายสาหรับคนตาบอดและคนปกติทั่วไป
ในการฟังเสียงและจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของโปสเตอร์เพื่ออธิบายการใช้งานโดยการฝัง QR CODE สาหรับ
โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แสดงผลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น
คำสำคัญ: คาสาคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์; นักเรียน; นักเรียนตาบอด; พืชสมุนไพร
Abstract
The purpose of this study is to design an electronic book (E-book), which includes
medicinal plant used as a teaching medium. The E-book is design in vertical with 768x1024.px
size in .pdf file that can be read by Flip PDF program. There is also voice memos narrating
the whole book for the blind and other people to listen to. Moreover, there is a poster which
designed to describe the book. The electronic book (E-book) is available for download in
electronic devices via QR CODE.
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2. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
หนังสือมีความสาคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมาก เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาคาตอบที่ตนต้องการรู้
เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งการแสวงหาคาตอบนั้นมีมากหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การซักถาม
การเดินทาง เป็นต้น แต่วิธีที่มนุษย์จะแสวงหาคาตอบได้ดีที่สุดและสะดวกที่สุด คือ การแสวงหาคาตอบจาก
หนังสือ ดังนั้นหนังสือจึงเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้กับมนุษย์มากที่สุด ประกอบกับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น จากเดิมหนังสือเป็นเล่มที่มนุษย์ต้องพกพาเพื่อค้นคว้า
แสวงหาความรู้ ได้ถูกพัฒนาคิดค้นให้อยู่ในแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์]
Electronic Book หมายถึงหนังสื อที่สร้ างขึ้น ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ แท็บ
เล็ตได้ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้ที่แสวงหาความรู้จากการค้นคว้า
ข้อมูลผ่าน Electronic Book นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่ง, โปรแกรมที่นิยม
ใช้สร้าง [ออนไลน์] ที่สาคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติ
นี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไปส่งผลทาให้สะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อ มูลมากยิ่งขึ้น มีสื่อที่น่าสนใจ มากกว่า
การเป็นเพียงแต่ข้อความตัวอักษร และ รูปภาพ สามารถกระตุ้นให้ผู้ที่แสวงหาความรู้อ่านแล้วเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหา รวมถึงเกิดการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์] และ Marco
Arrigo กล่าวว่า ตั้ งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 จานวนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรและ
ปริญญาโปรแกรมผ่านการศึกษาทางไกลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว c9jข้อดีของการเรียนรู้ออนไลน์ในยุคดิจิทัล
ซึ่งยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการเรียนการสอนสาหรับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอด จึงได้เสนอวิธีการสอนผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนตาบอดโดยควรมี การบูรณาการ เนื้อหา วัตถุประสงค์ หลักสูตรและสภาพแวดล้อมเพื่อ
คนตาบอดในการเรียนรู้ผ่านระบบอนนไลน์ (Marco Arrigo, 2002)
การรับรู้เรื่องต่างๆ ของผู้ ตาบอดรับรู้ได้จากเสียงและรับรู้รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และขนาดของวัตถุ
โดยการสัมผัส ดังนั้น สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม มักนิยมใช้สื่อที่มีลักษณะนูนและมีพื้น
ผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากแนวระนาบ และจากการวิจัยประทุมทอง ไตรรัตน์และคณะ,2561 โดยการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์โดยการพิมพ์ภาพนูนด้วยหมึกพิมพ์ธรรมชาติเพื่อการสัมผัสที่ปลอดภัยและกลิ่นที่ทาให้การเพิ่มการ
สัมผัสและเสียงสาหรับการรับด้วยการฟังในรูปของ QR CODE สาหรับคนตาบอดที่ใช้เพื่อการอ่านด้วยการ
สัมผัสจากความนูนของหมึกพิมพ์ และรับรู้กลินจากการสูดดมและการฟังเสียงจาก QR CODE ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของประสาทสัมผัสจากการสัมผัส การฟังและการสูดดมกลิ่น จากการศึกษา
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ความคิดเห็นของนักเรียนตาบอดและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คนตาบอดมีความคิดเห็นต่อสื่อในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากและผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกันและด้านความชัดเจนของเสียงจากการฟังเสียงจาก
QR CODE อยู่ในระดับมาก
หนั ง สื อ เสี ย งมี รู ป แบบต่ า งๆ ของการบั น ทึ ก เสี ย งลงในหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น สิ่ ง พิ ม พ์ ห รื อ เป็ น หนั ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใส่ข้อมูลเสียงและมีภาพเคลื่อนไหวประกอบได้ที่จะทาให้ผู้สอนที่เป็นคนทั่วไปสามารถดู
ภาพประกอบเพื่ อ การอธิ บ ายเพิ่ ม ขึ้ น และสามารถน าใช้ กั บ คนตาบอดในการเรี ย นรู้ จ ากเสี ย งในหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน มี
สรรพคุณในการนามาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรคต่างๆ ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายรวมถึงพืช
สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนามาใช้ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่โบราณ
และในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรให้คุณประโยชน์ได้ดีใกล้เคียงกับยาแผน
ปัจจุบันที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จากประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ควรนามาจัดทาเป็นเนื้อหา
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทั่วไปและประยุกต์ใช้ได้กับคนตาบอดโดยการใช้เสียงในรูปแบบ QR CODE ที่คณะผู้วิจัยได้เคยทาการวิจัยการ
ใช้เสียงดังกล่าวข้างต้นในสื่อสิ่งพิพม์สาหรับคนตาบอดและในการวิจัยครั้งนี้ได้ นาผลการวิจัย มาใช้ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้รูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นการบันทึกเสียงและเป็นการโหลดแฟ้มข้อมูลเพื่อการ
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุ นไพร ซึ่ งเป็นสื่อในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้คนตาบอด
สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป นับได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับคนตาบอดได้ โดย
เป็นการออกแบบสื่อที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้กับคนปกติทั่วไปและคนตาบอดที่ได้มีสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเท่าเทียมของการรับรู้ของคนตาบอดเพิ่มขึ้นได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร สาหรับคนตาบอดและคนปกติทั่วไป
4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดผลสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังต่อไปนี้
1. สื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับใช้งานได้กับเครื่องแทบเลตและสมาร์ทโฟน
หรือคอมพิวเตอร์ได้
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2. ศึ ก ษาเนื้ อ หาของพื ช สมุ นไพรของไทยจานวน 20 ชนิ ด ประกอบด้ ว ยลั กษณะทางภู มิศาสตร์
ส่วนประกอบของพืชสมุนไพร และการใช้งานรวมถึงคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร
3.1.1 ประชากรเป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พ ะเยา
จานวน 334 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
จานวน 54 คนแบ่งเป็น ปวช. 30 คน ปวส. 24 คน
3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและอาจารย์ผู้สอนเด็กตาบอด จานวน 5 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แบบสอบถาม
4.1.1 ด้านการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.1.2 ด้านองค์ประกอบ
4.1.3 ด้านข้อมูลเนื้อหา
4.1.4 ด้านสื่อและเทคนิคมัลติมีเดีย
5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research Development) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล แบ่งออกเป็น ข้อมูลด้านการเรียนรู้/การรับรู้ของคนตาบอด ข้อมูลด้าน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบหนังสือเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
2. ขั้นตอนการออกแบบสื่อโดยศึกษาจากเอกสารและความคิดเห็นของครูผู้สอนคนตาบอดและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสาหรับคนตาบอด
3. ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
เพื่อการรับข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและการสอนคนตาบอด
6. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
จากการศึกษาและการจัดทาออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรมีผลการจัดทา
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งและแสดงข้อมูลเป็นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผลที่ได้จำกกำรศึกษำและกำรจัดทำออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร
1.1 เมื่อจัดทาและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร มีจานวน 34 หน้า จะได้ไฟล์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดแนวตั้ง 768x1024.px ไฟล์นามสกุล .pdf ที่สามารถเปิดอ่านได้ผ่านโปรแกรม
Flip PDF Professional โดยในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลดังนี้
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1.1.1 ปกหน้า
1.1.2 สารบัญ
1.1.3 เนื้อหา ประกอบด้วย
1.1.3.1 ภาพสมุนไพรจานวน 21 ชนิด
1.1.3.2 ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรจานวน 21 ชนิด
1.1.3.3 สรรพคุณของพืชสมุนไพรจานวน 21 ชนิด
1.1.3.4 ไฟล์เสียงและมัลติมีเดียในรูปคิวอาร์โค้ด
1.1.4 ปกหลัง

ภำพที่ 1 ปกหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) พืชสมุนไพร

ภำพที่ 2 หน้าสารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร
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ภำพที่ 3 หน้าเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร

ภำพที่ 4 ปกหลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง พืชสมุนไพร
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกได้ดังนี้
ความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ประกอบด้วย ด้านการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้า นองค์ประกอบ
ด้านข้อมูลเนื้อหารวมถึง ด้านสื่อและเทคนิคมัลติมีเดีย

หน้าที่ 255
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ตำรำงที่ 1 แสดงความพึงพอใจ ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่ 1 ด้านการ
ออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมิน
1. การออกแบบสื่อมีความดึงดูดน่าสนใจ
2. การออกแบบมีเอกลักษณ์และเข้ากับเนื้อหา
3. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรอ่านง่ายและสีพื้นมี
ความเหมาะสม
4. การจัดองค์ประกอบของหน้ากระดาษ
5. สร้างภาพประกอบ
รวม

แปลผล

ลาดับ

4.54
4.39

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.64
0.74

มากที่สุด
มาก

1
3

4.06

0.79

มาก

5

4.35
4.50
4.37

0.73
0.69
0.72

มาก
มากที่สุด
มาก

4
2

ค่าเฉลี่ย
(x)

จำกตำรำงที่ 1 พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่
1 ด้านการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.37,
S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าการออกแบบสื่อมีความดึงดูดน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =
4.54, S.D. = 0.64) รองลงมาได้ แ ก่ การสร้ า งภาพประกอบ ( x = 4.50,S.D. = 0.69) การออกแบบมี
เอกลั ก ษณ์ แ ละเข้ า กั บ เนื้ อ หา ( x = 4.39,S.D. = 0.74) การจั ด องค์ ป ระกอบของหน้ า กระดาษ ( x =
4.35,S.D. = 0.73) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรอ่านง่ายและสีพื้นมีความ
เหมาะสม ( x = 4.06, S.D. = 0.74)
ตำรำงที่ 2 ความพึงพอใจ ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่ 2 ด้านองค์ประกอบ
รายการประเมิน
1. เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน
2. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน
3. ภาพประกอบมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหา
รวม

4.17

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.72

4.24

0.80

มาก

2

4.63

0.56

มาก

1

4.35

0.69

มาก

ค่าเฉลี่ย
(x)

แปลผล

ลาดับ

มาก

3
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จำกตำรำงที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่
2 ด้านองค์ประกอบ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( x = 4.35, S.D.= 0.69)
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าภาพประกอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x
= 4.63, S.D. = 0.56) รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน ( x = 4.24,S.D.
= 0.80) และรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ เนื้ อ หามี ค วามถู ก ต้ อ งชั ด เจน ( x = 4.17, S.D. = 0.72)
ตำรำงที่ 3 ความพึงพอใจ ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่ 3 ด้านข้อมูลเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ข้อความอ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจ
2. แบ่งเนื้อหาเป็นตอนได้อย่างเหมาะสม
3. มีการจัดวางเนื้อหา ข้อความที่ทาให้อ่านเข้าใจ
ง่าย
4. ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
5. ข้อความที่ใช้ประกอบมีความกระชับเข้าใจ
รวม

4.36
4.35

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.65
0.62

4.24

0.73

มาก

5

4.28
4.31
4.30

0.68
0.72
0.68

มาก
มาก
มาก

4
3

ค่าเฉลี่ย
(x)

แปลผล

ลาดับ

มาก
มาก

1
2

จำกตำรำงที่ 3 พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่
3 ด้านข้อมูลเนื้อหา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30, S.D.= 0.68)
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าข้อความอ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.36, S.D. =
0.65) รองลงมาได้แ ก่ แบ่งเนื้อหาเป็นตอนได้อย่างเหมาะสม
( x = 4.35,S.D. = 0.62) ข้อความที่ใช้
ประกอบมีความกระชับเข้าใจ ( x = 4.31,S.D. = 0.7)
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ( x = 4.28,S.D. =
0.68) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
การจัดวางเนื้อหา ข้อความที่ทาให้อ่านเข้าใจง่าย ( x = 4.24,
S.D. = 0.73)
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ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) พืชสมุนไพร ด้านที่ 4 ด้านสื่อและเทคนิคมัลติมีเดีย
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(x)

1. ภาพนิ่งสอดคล้องกับเนื้อหา
2. คาบรรยายและภาพประกอบ
3. มีจุดเชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆ ที่ชัดเจนใช้งานง่าย
4. สื่อมีความน่าสนใจที่จะเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องจนจบ
รวม

4.57
4.39
4.19
4.43
4.40

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ลาดับ
(S.D)
0.60
มากที่สุด 1
0.68
มาก
3
0.80
มาก
4
0.60
มาก
2
0.67
มาก

จำกตำรำงที่ 4 พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านที่
4 ด้านสื่อและเทคนิคมัลติมีเดีย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40, S.D.=
0.67) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าภาพนิ่งสอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.57, S.D. =
0.60) รองลงมาได้ แ ก่ สื่ อ มี ค วามน่ า สนใจที่ จ ะเปิ ด ใช้ ง านได้ ต่ อ เนื่ อ งจนจบ ( x = 4.43,S.D. = 0.60) ค า
บรรยายและภาพประกอบเหมาะสม ( x = 4.39,S.D. = 0.68) และรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ มี
จุดเชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆที่ชัดเจนใช้งานง่าย ( x = 4.19, S.D. = 0.80)
ผลกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวเกี่ยวกับกำรนำสื่อในกำรไปใช้กับคนตำบอด
สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงเชี่ยวชาญด้านการสอนและการออกแบบสื่อ จากการ
สัมภาษณ์ในประเด็นการนาสื่อหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้รูปแบบการฟังเสียงจาก QR CODE ไปใช้กับ
คนตาบอดเพื่อการเรียนรู้ สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากใน
การนาไปใช้ในการเรียนการสอนคนตาบอดได้และสามารถนาไปใช้ในการสอนได้ทั้งคนตาบอดและคนปกติ
ทั่วไป และเห็นว่าสื่อสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัลที่ให้ ใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูล เรื่อง พืช
สมุนไพรไทยได้ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อว่า เป็นสื่อที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและผู้ใช้สามารถดาวน์
โหลดไปเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรืออุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ เห็นว่าสื่อมีความ
น่าสนใจในการใช้งานได้หลากหลาย และเป็นรูปแบบของการผลิตสื่อที่ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้ของ
คนตาบอดและคนปกติทั่วไปได้
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7. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและออกแบบสื่อคนตาบอดเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
การนาไปใช้กับคนตาบอดเพื่อการเรียนรู้ได้เนื่องจากเสียงประกอบสามารถรับฟังได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของประทุมทอง ไตรรัตน์และคณะ 2018 ในการออกแบบสื่องสิ่งพิมพ์ภาพนูน ด้วย
หมึกพิมพ์โดยการใช้สารให้สีและสารยึดติดจากธรรมชาติเพื่อการสัมผัสที่ปลอดภัยและเพิ่มการฟังด้วยการ
บันทึกเสียงในรูปแบบ QR CODE สาหรับคนตาบอดเพื่อการรับฟังและการสารวจความคิดเห็นพบว่าคนตา
บอดและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าสามารถรับฟังเสียงบรรยายในระดับดีมาก และผลจากการสารวจความ
ความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพร ด้านการออกแบบ ด้านองค์ประกอบ
ด้านเนื้อหา และด้านสื่อและเทคนิคมัลติมีเดีย ของนักเรียนปกติที่เรียน เรื่อง พืชสมุนไพร พบว่าอยู่ในระดับ
มากเนื่องจากในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาได้มีการค้นคว้าและการตรวจคุณภาพของข้อมูล
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรื่อง พืชสมุนไพร ก่อนนามาเป็นเนื้อหาในสื่อ ซึ่งจากการสารวจพบว่าด้านเนื้อหา
มีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด และการออกแบบสื่อทาให้มีความเข้าใจง่าย และให้น่าสนใจโดยมีการใช้ใน
รูปแบบของมัลติมีเดียเข้ามาในการนาเสนอกเพื่อให้สร้างบรรยายกาศในการเรียนที่ทาให้จดจาและเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรในภาพรวม
อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทยา ใจแช่ม , 2550 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้า ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยมีค่าได้ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้โปรแกรมการโต้ตอบด้วยเสียง เรื่อง น้า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน และจากงานวิจัย
ของสุภมาส บุญสม,ณรงค์ สมพงษ์ และณัฐพล ราไพ,2560 เรื่อง การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง
อาเซียนศึกษา สาหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพผลการวิจัยพบว่า
1) หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สาหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา มีคุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ด้านเทคนิ คอยู่ในระดับดีมาก 2)
ผลสัมฤทธิทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียงระบบ เดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ซึ่งหมายความว่า นักเรียนผู้
มีความบกพร่องทางสายตามีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.58 และ 4) ความพึงพอใจของ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ หนังสือเสียงระบบเดซีอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
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8. ข้อเสนอแนะในกำรนำกำรวิจัยไปใช้
1. การนาไปใช้ในการเรียนการสอนครูผู้สอนสามารถนาเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายในการ
สอนและคอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรียนพร้อมกับผู้สอนและเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนเพื่อเป็นสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ผ่านสื่อโดยการเพิ่มช่องสนทนา
2. การนาไปใช้กับคนตาบอดสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอนโดยการฟังผ่าน
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับฟัง เช่น สมาร์ทโฟน แท๊ปเลต ฯลฯ หรือโหลดให้คนตาบอด
ฟังจากอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง
9. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำครั้งต่อไป
9.1 ควรมีการศึกษาในการทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มในการเรียนผ่านสื่อ
9.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้กับผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อนาผลการ
ทดลองไปใช้ในการออกแบบครั้งต่อไป ในด้านของการออกแบบภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงสาหรับคนตาบอด
เอกสำรอ้ำงอิง
ควำมหมำยของ E-Book[ออนไลน์] เข้ำถึงจำก :
https://sites.google.com/site/ebook123math/khwam-hmay-khxng-e-book
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้ำง E-Book [ออนไลน์] เข้ำถึงจำก :
https://sites.google.com/site/ebook123math/porkaerm-thi-niym-chi-srang-e-book
เทคโนโลยีของ E-Book[ออนไลน์] เข้ำถึงจำก :https://th.wikipedia.org/wiki/E-book
ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์] เข้ำถึงจำก :
http://beachza1.blogspot.com/p/blog-page_4078.html
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. สมุนไพร..ไม้พื้นบ้ำน (4). ประชาชนจากัด, กรุงเทพฯ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี. 2543. สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ.
พิชญ์สินี เชียงแรง. 2544. การสารวจพืชสมุนไพรตามเอกสารโบราณ : ศึกษากรณีชุมชนไทลื้อ กิ่ง
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง หลักสูตรปริญญำกำรศึกษำ
มหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ศึกษำ (เน้นชีววิทยำ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
พัทยา ใจแช่ม 2550 ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้า ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น
สุธรรม อารีกุล. 2552. องค์ควำมรู้เรื่องพืชป่ำทีใ่ ช้ประโยชน์ทำงภำคเหนือของประเทศไทย
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เล่ม 1-3. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม่.
สุภมาส บุญสม,ณรงค์ สมพงษ์ และ ณัฐพล รา ไพ เรื่อง การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศึกษา สาหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วารสารครุ
ศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สานักนายกรัฐมนตรี. 2544. สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
เล่ม 5. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอเอส พรินท์ติ้ง เฮาส์, กรุงเทพฯ.
Marco
Arrigo
2002
E-learning
accessibility
for
blind
student
http://www.medialt.no/pub/utin/Blind%20students.pdf
Pratoomtong Trirat and others, 2018 Media for Visually Impaired Persons to Improve
Learning Outcomes from the Touch, Smell and Interactive on Print Materials. eCase&etech International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, eEducation, and e-Technology, Osaka Japan
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การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศ
สําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
Design of Braille Illustrated Media. Sexual Health for Blind secondary
students. Using 3D Print Techniques
ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ 1*, นางสาวอนิษา สายสุทธิ์ 2 , นางสาวภาวิดา อิทธิพลกังวาล 3
Assistant Professor Boonliang Keawnapan 1* , Ms. Anisa Saisut 2 , Ms. Pawida
Ittiponkangwan 3

1. บทคัดย่อ
โครงงานวิจัย การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง สุขอนามัย
ทาง เพศสําหรับผู้ พิการทางสายตาระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคการพิม พ์ภ าพ 3 มิติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยทางเพศ ในระดับชั้นมัธยมต้น และนํามา
ออกแบบภาพประกอบและพื้นผิวเพื่อนําไปสร้างเป็นภาพพิมพ์ 3 มิติ พร้อมการวัดวางรูปแบบอักษร เบรลล์
แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อประเมิน จากการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 2
ด้าน พบว่าด้านความถูกต้องของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ความเหมาะสมของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 การนําเสนอของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ความเหมาะสมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ดี ส่วนด้านความเหมาะสมในการออกแบบสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ความเหมาะสม
ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 การนําเสนอเนื้อหาเรื่องสุขอนามัยทางเพศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่ง
อยู่ในระดับเกณฑ์ดี สรุปได้ว่าภาพประกอบจากการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ สามารถเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้อหาและการรับรู้ของผู้พิการทางสายตาในเรื่องสุขอนามัยทางเพศได้
คําสําคัญ: อักษรเบรลล์; การพิมพ์ภาพ 3 มิติ; สุขอนามัยทางเพศ; พื้นพิว;
Abstract
This project is about design of Braille illustrated media. Sexual health for blind
secondary students using 3D Print techniques. The purpose is to study the understanding of
sexual health and design illustrations and textures for make a 3 D Print. including lay out
design. And let the experts evaluate.
Consequently, in term of quality of content validity, the rating scale is 4.5 and content
appropriateness, the rating scale is 4.33 , content presentation is 4.75, appropriateness of the
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interactive is 4 which indicated as the rating of “good”. And appropriate for design , the rating
scale is 3.78 , appropriateness of using is 4.44 and presentation of sexual health is 4.11 which
indicated as the rating of “good”.
In summation, Illustrations using 3d print can increase understanding of content and
perception for blind secondary students in the sexual health.
Keywords: Braille; 3D Print; Sexual health; texture;
2. ความเป็นมาและความสําคัญ
การมองเห็น เป็นการรับรู้ส่วนหนึ่งที่สําคัญมากต่อการดํารงชีวิต และในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่
มีปัญหาด้านการมองเห็นมีจํานวนมากขึ้นโดยข้อมูลจากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจําแนก
ตามภาค ข้อมูลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ระบุว่าจํานวนผู้ พิการทั้งหมด
มีประมาณ 1.73 ล้านคนและมีผู้พิการทางสายตาอยู่กว่า 165,701 คน จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้พิการทางสายตา
มีอยู่จํานวนมากและในจํานวนนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อคํานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ต้องอยู่แบบคนตาบอด
ก็จะพบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องอยู่ใ นสภาพนี้เป็นระยะเวลาที่นาน และวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ทั้งบทเรียนวิชาการเพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับคนทั่วไป และวิธีการดําเนินชีวิต เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
สุขอนามัยทางเพศ เป็นการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งการเรียนรู้ สุขภาพอนามัย
ทางเพศจะต้องเรียนรู้และเข้าใจลักษณะทางร่างกายและการทํางานของ อวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งจะทําให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัย
ทางเพศของตนเองได้
เมื่ อ ร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตผ่ า นเข้ า สู่ แ ต่ ล ะช่ ว งวั ย ย่ อ มเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ทุ ก ด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น
พัฒนาการทางกาย จิตใจ รวมถึงด้านสังคม ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยัง
มีเรื่องของฮอร์ โมนเพศเข้ ามาเกี่ย วข้ อ ง วัยรุ่นจึงควรทําความเข้ าใจกั บร่ า งกายจิ ตใจของตนเอง รวมทั้ ง
ควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ขณะเดียวกันใน
สังคมโดยรอบมีข้อมูลเรื่องเพศที่แพร่หลายสืบต่อกันมา เมื่อวัยรุ่นได้รับรู้อาจเชื่อไปตามนั้นโดยมิได้ไตร่ตรอง
หรือไม่กล้าสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้อื่นเพราะความอาย ดังนั้น วัยรุ่นควรเรียนรู้ ทําความเข้าใจพัฒนาการ
ทางเพศที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ ด้านจิตใจ ด้าน อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
อาจารย์ ส อนเพศศึ ก ษาเด็ ก พิ ก ารทางสายตาได้ ก ล่ า วว่ า เวลาเรี ย นเรื่ อ งเพศศึ ก ษาสิ่ ง ที่ เ ห็ น ชัดๆ
เด็กตาบอดจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าวิชาอื่นๆ ทําให้พวกเขารู้บทบาทตัวเองว่าต้องทําอะไร ที่สําคัญ
พวกเขารู้สึกว่าเรียนตามเพื่อนๆปกติได้ทัน กล้าพูดมากขึ้น ” และถึงแม้ว่าจะเป็นผลดีแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่
สอนไม่ได้ อาจารย์ชญาทัศน์ กล่าวว่า "เนื้อหาอย่างเรื่องถุงยางอนามัย อวัยวะเพศ จะไม่กล้าสอนเด็กพิเศษ
อย่างเด็กออทิสติกตาบอด เพราะเวลาสอนเรื่องเพศศึกษาอื่นๆ จะให้พวกเขาได้นําไปลองฝึก ลองทํา และมา
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บอกให้รู้ว่าเขาทําได้ แต่เรื่องการใช้ถุงยางเป็นสิ่งที่ต้องระวัง หากเขาไปลองทําผิดๆ ถูกๆ อาจไม่เป็นผลดีกับ
เด็กได้ พวกเขาเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น เกิดความไว้วางใจ เด็กที่ขี้อายกล้าพูดมากขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องเพื่อน
มากขึ้น เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่สําคัญได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย เด็กพิเศษมีอารมณ์ความรู้สึก
ทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเหมือนคนปกติ แต่ไม่เคยมีใครพูดเคยสอนเขาเรื่องนี้ หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ทําให้
เขาไม่รู้จักดูแลตัวเอง พอได้เรียนรู้เรื่องนี้ พวกเขาจะไม่ถูกเอาเปรียบ และรู้จักวิธีป้องกัน ซึ่งครูต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อน และช่างสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพราะบางคนไม่สามารถพูดหรือบอกเราได้ตรงๆ
ในระดับการศึกษาของคนตาบอดมุ่งเน้นที่สื่อที่สําคัญ 2 ชนิด คือ หนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือ
เสียง จากการสํารวจทัศนคติต่อการใช้สื่อหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงของนักเรียนตาบอด ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเรียนร่วมพบว่า นักเรียนตาบอดส่วนใหญ่พอใจในคุณภาพของสื่อในระดับพอใช้
แม้จะไม่เป็นปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุด แต่คุณภาพของหนังสืออักษรเบรลล์ ที่นักเรียนตาบอดพบว่าผู้ผลิต
ไม่แสดงรูปภาพนูนประกอบให้สมบูรณ์หรือแสดงเนื้อหาวิชาที่ให้รายละเอียดไม่เพียงพอ ก็เป็นปัญหาและ
อุปสรรคสําคัญต่อความเข้าใจในบทเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอดได้
3D Printing ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ แต่เดิมเทคนิค 3D Printing มักถูกใช้เพียงเพื่อสร้างวัตถุ
ต้นแบบจากโมเดลสามมิติ แต่ในปัจจุบันเราก็ได้เริ่มเห็นการใช้งานเพื่อสร้างวัตถุเพื่อใช้งานจริงกันมากขึ้นแล้ว
ไม่ ว่ า จะเป็ น การผลิ ต โมเดลของเล่ น เครื่ อ งประดั บ เฟอร์ นิ เ จอร์แบบง่ า ยๆ ไปจนถึ ง ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์และ
เครื่องบิน นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มที่จะนําไปประยุกต์ใช้อีกหลายด้าน ทั้งการสร้างรูปปั้นสําหรับบรรดาศิลปิน
การสร้างโมเดลของวัตถุโบราณที่บุบสลาย ด้านประโยชน์ด้านการแพทย์ก็มี เช่นการทําขาเทียม ฟันปลอม
กระดูก หรือในอนาคตเราก็อาจสามารถสร้างเซลล์ของอวัยวะได้จากระบบการพิมพ์สามมิตินี้
ดังนั้น จากทั้งหมดที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงนําสื่อมาใช้พัฒนาการนําเสนอเนื้อหาเรื่องเพศศึกษา ในหัวข้อ
สุขอนามัยทางเพศ ในช่วงอายุ 13-15 ปี สําหรับนักเรียนพิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อมาจัดทํา
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อที่จะจัดหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับสื่อที่จะนํามาใช้ต่อไป เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา รวมถึงเพื่อทดสอบเทคนิค 3 D Print
สําหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอน เรื่องสุขอนามัย
ทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
2. เพื่อออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศ
สําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
3. เพื่อประเมิ นสื่ อประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิก ารทางสายตา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ

หน้าที่ 264

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

4. นิยามศัพท์
ผู้พิการทางสายตา หมายถึง คนปกติที่สายตามองไม่เห็นหรือมองได้อย่างจํากัด การตาบอดมีหลายลักษณะ
และมีการกําหนดระดับความสามารถในการมองเห็นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และมีคําจํากัดความที่มี
ผู้ให้ความหมายแตกต่างกันไป ทั้งทางด้ายการแพทย์ที่ให้ความหมายคนตาบอด หมายถึง บุคคลที่มีสมรรถภาพ
การมองเห็นน้อยกว่าคนปกติ 10% ทั้งนี้พิจารณาจากสมรรถภาพทั้งในระยะที่มองเห็น ความกว้างของการเห็น
หรือลานสายตา ตลอดจนคุณภาพที่มองเห็นชัดเจนถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ความหมายทางด้ าน
กฎหมายที่กล่าวว่าคนตาบอด หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการมองเห็น หรือมีสายตาข้างดีที่ช่วยแก้ไข
ด้วยแว่นตาหรืออุปกรณ์อื่นๆ แล้วมีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 20/200 ฟุต หรือน้อยกว่านั้น หรือ
บุคคลที่มีลานสายตาที่แคบกว่า หรือมีมุมมองการมองน้อยกว่า 20 องศา (คนปกติมีลานสายตาหรือมุมมอง
การเห็น 180 องศา) หรือการให้ความหมายทางการศึกษาว่า คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่มีสายตาพิการ
ไม่สามารถรับการศึกษาได้โดยใช้การมองเห็น หรือใช้สายตาได้ตามปกติ แต่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้โดย
ใช้วิธีการพิเศษต่างจากคนปกติ
อักษรเบรลล์ หมายถึง อักษรเบรลล์ เป็นอักษรสําหรับคนตาบอด มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็ก ๆ ใน 1 ช่อง
ประกอบด้วยจุด 6 ตําแหน่ง ซึ่งนํามาจัดเป็นกลุ่มสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดี หรือสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียกว่าสเลท (Slate) และสไตลัส (Stylus)
การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Brailler)
การพิมพ์ภาพ 3 มิติ (3 D Print) หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งใช้สร้างวัตถุสามมิติ ในการพิมพ์ 3 มิตินั้น
จะมีการใช้กระบวนการทางความร้อนหรือกระบวนการอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการจัดวางชั้นของวัสดุที่
เรียกว่า layer ต่อ ๆ กันภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นวัตถุต ามรูปแบบข้อมูลที่เราป้อนเข้า
ไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่เครื่อง 3D Printer
สุขอนามัยทางเพศ หมายถึง การดูแลรักษาสุขอนามัยของอวัยวะเพศ ทั้งในเพศหญิงและเพศชายมีข้อแตกต่าง
กัน การทําความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการดูแลตามสรีระทางเพศที่ แตกต่างกัน จึงมีความสําคัญมากที่จะทําให้
อวัยวะส่วนนี้สะอาด และปราศจากโรคติดต่อใดๆ ดังนั้นการรักษาอวัยวะเพศ มีความสําคัญมากเพราะบริเวณ
อวัยวะเพศมีขน ช่อง ร่อง และหนัง บางส่วนปกคลุมอยู่ รวมทั้งยังอยู่ใกล้ช่องปัสสาวะ และทวารหนัก ทําให้
อาจเปรอะเปื้อนและติดเชื้อได้ง่าย
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5.กรอบแนวคิดในการวิจัย
การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับ
ผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ผู้วิจัยมีกระบวนการ ในการผลิตผลงาน
หลาย ๆ ขั้นตอนดังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนตาบอดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 5 คน ทีก่ ําลังศึกษาบทเรียนเรื่องสุขอนามัยทาง
เพศ รายวิชาสุขศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
ในการดําเนินการศึกษางานวิจัย ผู้ทําการวิจยั ได้กําหนดเครื่องมือที่ใช้การวิจัย ดังนี้
1.หนังสือภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการ
ทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้น
2. แบบประเมิณคุณภาพด้านความพึงพอใจและใช้การประเมิณแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ควบคู่กับ
ผู้วิจัยใช้การประเมินแบบสังเกตการณ์การใช้สื่อโดยไม่มีส่วนร่วมซึ่งประเมิณโดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 6 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ศึกษาวิธีการจัดสร้างงานวิจัย
เตรียมงานและเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลจากเอกสารจากหนังสือเรียน บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
2. ข้อมูลจากตัวอย่างสื่อสําหรับผู้พิการทางสายตาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หนังสือนิทานภาพประกอบ
อักษรเบรลล์ ห้องสมุดเพื่อคนตาบอด
3. ข้ อ มู ล จากบุ ค คล โดยการลงพื้ น ที่ โ รงเรี ย นคนตาบอดระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จํ า นวน
6 คน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
การออกแบบชิ้นงาน
การออกแบบภาพประกอบเรื่องสุขอนามัยทางเพศ
ขั้นตอนการออกแบบภาพประกอบเรื่องสุขอนามัยทางเพศ
1. ศึกษาภาพประกอบที่จะใช้ในสื่อ เรื่องสุขอนามัยทางเพศ
2. ลดทอนรายละเอียดของภาพ เพื่อความชัดเจนของรูปร่าง
3. เลือกโทนสีที่จะใช้ในภาพประกอบ เพื่อป้องกันความสับสนของเด็กที่มีการมองเห็นเลือนลาง
4. นําภาพประกอบที่ออกแบบมาจัดวางในสื่อการเรียน
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การออกแบบการจัดวางรูปแบบหน้ากระดาษ
ขั้นตอนการออกแบบการจัดวางรูปแบบหน้ากระดาษ
1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องสุขอนามัยทางเพศ เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใช้ในสื่อการเรียน
2. ปรับเนื้อหาให้มีความกระชับ เข้าใจได้ง่าย
3. เรียงลําดับเนื้อหา เพื่อลําดับความเข้าใจให้กับนักเรียนตาบอด
4. ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง
5. จัดวางตัวหนังสืออักษรเบรลล์และภาษาไทยให้มีความน่าสนใจและเป็นระเบียบ
6. ทําการพิมพ์หนังสือ
7. กดตัวอักษรเบรลล์เพื่อให้เด็กตาบอดมาสามารถอ่านเนื้อหาได้
การออกแบบพื้นผิวบนภาพประกอบ
ขั้นตอนการออกแบบพื้นผิวบนภาพประกอบ
1. ศึกษาภาพประกอบที่ใช้ในสื่อ เรือ่ งสุขอนามัยทางเพศ
2. แยกชิ้นส่วนของภาพประกอบในแต่ละภาพ เพื่อออกแบบพื้นผิวให้มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน
3. ใส่พื้นผิวที่ทําการออกแบบลงในภาพประกอบ
4. ทําการบันทึกไฟล์เป็น .dwg เพื่อส่งให้ทางโรงพิมพ์ พิมพ์ภาพ 3 มิติ ออกมา
5. ได้ตัวชิ้นงานภาพพิมพ์ 3 มิติ
แบบประเมินคุณภาพงาน
1.ศึกษาวิธีการจัดสร้างแบบประเมิณคุณภาพงาน เพื่อที่จะนํามาจัดสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อ
ภาพประกอบอักษรเบรลล์ ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตา
ระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมิณคุณภาพวิจัยด้านเนื้อหา ด้านสื่อและ
ด้านความพึงพอใจ โดยมี 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้และควรปรับปรุง ซึ่งการประเมินในแต่ละข้อมี
น้ําหนักคะแนนดังต่อไปนี้
ดีมาก
มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 5
ดี
มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 3
พอใช้
มีน้ําหนักคะแนนเท่ากับ 2
ควรปรับปรุง
มีนา้ํ หนักคะแนนเท่ากับ 1
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การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
1. ศึกษาวิธีการจัดสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อที่จะนํามาจัดสร้างเป็นแบบประเมินความพึง
พอใจ เพื่อการนําเสนอเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนตาบอดระดับชั้นมัธยมต้น
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตการณ์
3. นําแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง
สุขอนามัยทางเพศสําหรับนักเรียนตาบอดระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ไปทดลองใช้
และให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน
6.วิธีดําเนินการวิจัย
เมื่อทําการสร้างสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศ
สําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ เสร็จแล้ว จะมีวิธีการดําเนินการ
ทดลอง ดังนี้
ประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินความพึงพอใจของสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทาง
เพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยกลุ่มตัวอย่าง 6 คน
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีวิธีการดําเนินงานทดลองดังนี้
1. แนะนําวัตถุประสงค์ในการจัดทําสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง
สุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ
2. นําสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการ
ทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้
3. ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตการณ์ สังเกตพฤติกรรมขณะใช้สื่อ
4. ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจแบบสัมภาษณ์หลังจากทดลองใช้สื่อ
5. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ประเมินไว้แล้ว มาทําการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทาง
สายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
นําค่าของแต่ละช่องที่คํานวณได้มาบวกกันแล้วหารด้วยความถี่ทั้งหมด ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของคํานั้นๆ แล้ว
จึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามค่าน้ําหนักคะแนนเพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าอยู่
ในระดับที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่
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การดําเนินการวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง
สุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการ
7.ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้ ศึ ก ษาทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผลงานการออกแบบของผลงานการออกแบบสื่ อ
ภาพประกอบอักษรเบรลล์ ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จํ า นวน 6 คน โดยใช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจ 2 ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจแบบ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนรวม และแบบประเมินความพึงพอใจแบบสัมภาษหลังการทดลองใช้สื่อ ซึ่งจะได้
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
การประเมินความพึงพอใจแบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
โดยกลุ่มเป้าหมายคื อ นักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 6 คน โดยผู้วิจัยใช้การ
สังเกตการณ์ภายนอกโดยไม่รบกวนกลุ่มเป้าหมายขณะที่ทดลองใช้สื่อ
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ที่ ระดับชั้น พฤติกรรมก่อนใช้ พฤติกรรมการ สี หน้าและท่าทาง
สื่ อ
สัมผัส 3 D Print ระหว่างการใช้สื่อ

พฤติกรรมหลัง
การใช้สื่อ

1 ม.1

น้องดูไม่ค่อยเข้าใจ
ว่าอะไรคือ 3D
Print แต่กใ็ ห้ความ
สนใจกับตัวงาน

ผูเ้ รี ยนให้ความ
สนใจมากขึ้น
และคอยซักถาม
ถึงภาพว่ากาลังทา
อะไร ผูเ้ รี ยน
ค่อนข้างสัมผัสช้า

ผูเ้ รี ยนไม่ได้มี
ท่าทางเขินอายใน
การเรี ยนรู ้เรื่ องนี้
ผูเ้ รี ยนคอยซักถาม
ถึงข้อสงสัยตลอด
มีความ
กระตือรื อร้นใน
การอ่านและการ
สัมผัส และมีความ
สนใจในชิ้นงาน
และให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี

ผูเ้ รี ยนมีการบอก
เล่าเกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอนเรื่ อง
สุ ขอนามัยทางเพศ
และเรื่ องวิธีการ
อ่านของเด็กตา
บอดว่ามีวิธี
อย่างไร รวมถึง
ผูเ้ รี ยนมีได้มีการ
ชมและแนะนา
หลังการใช้สื่ออีก
ด้วย

2 ม.3

ผูเ้ รี ยนมีความ
สนใจกระตือรื อร้น
ซักถามถึงงานว่า
เป็ นแบบไหน และ
ซักถามถึง 3DPrint
ว่าคืออะไร

ผูเ้ รี ยนให้ความ
สนใจกับ 3D
Print เป็ นอย่าง
มาก ผูเ้ รี ยนจะ
ค่อยๆลากมือ
สัมผัสภาพแต่ละ
ส่ วนๆทั้ง 2 มือได้
อย่างคล่องแคล้ว
รวดเร็ ว

ผูเ้ รี ยนสนใจทาง
ภาพมากกว่า
ตัวอักษรเบรลล์
น้องมักจะเปิ ดหา
หน้าที่มี
ภาพประกอบ
มากกว่าและจะอยู่
ที่หน้านั้นนานกว่า

ผูเ้ รี ยนมีการ
สอบถามเพิ่มเติม
ถึงเรื่ อง 3D Print
ว่าทายังไง ทามา
จากอะไร และ
ผูเ้ รี ยนให้ความ
สนใจกับ
ภาพประกอบ
มากกว่าเพราะ
ผูเ้ รี ยนบอกว่าทา
ให้นอ้ งเข้าใจภาพ
ได้ง่ายขึ้น

ตารางที่ 4.16 แบบประเมินการสังเกตการณ์การใช้สื่อของนักเรียนตาบอดระดับชั้นมัธยมตอนต้น
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ที่ ระดับชั้น พฤติกรรมก่อนใช้ พฤติกรรมการ สี หน้าและท่าทาง
สื่ อ
สัมผัส 3 D Print ระหว่างการใช้สื่อ

พฤติกรรมหลัง
การใช้สื่อ

3 ม.1

ผูเ้ รี ยนดูค่อนข้าง
เขิน
พอทราบว่าเป็ น
เรื่ องของ
สุ ขอนามัยทางเพศ

ผูเ้ รี ยนตั้งใจอ่าน
ค่อยๆใช้มือ
สัมผัสภาพไป
เรื่ อยๆตามเส้น
รอบๆก่อน

น้องมีความตั้งใจ
ในการอ่านมาก
แต่กม็ ีท่าทางเขิน
อายเมื่อสัมผัสพวก
ถุงยางหรื อว่า
อวัยวะเพศ

ผูเ้ รี ยนดูสนใจกับ
สื่ อ
และมีส่วนร่ วม
มากขึ้น และ
แนะนาความเห็น
ได้ดี

4 ม.1

ผูเ้ รี ยนมีความ
สนใจกระตือรื อร้น
ซักถามถึงงาน มี
ท่าทางสนุกสนาน
พร้อมทั้งพูดคุย

ผูเ้ รี ยนมักจะ
สัมผัสแบบรวมๆ
ก่อนที่จะสัมผัส
แบบละเอียด ใช้
เวลาค่อนข้างนาน

ผูเ้ รี ยนมีความ
สนุกสนานในการ
สัมผัสภาพต่างๆ
ยิม้ หัวเราะ
ตลอดเวลา พอได้
จับภาพแปลกๆก็
จะซักถามว่าใช้
ภาพแบบที่นอ้ งคิด
หรื อไม่

มีการพูดคุยถึง
ชิ้นงานที่นอ้ งชอบ
น้องมีสอบถามถึง
ชิ้นงานเพิ่มเติม
ด้วยท่าที
สนุกสนาน และ
ขอหนังสื อไปเปิ ด
สัมผัสอีกครั้ง
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ที่ ระดับชั้น พฤติกรรมก่อนใช้ พฤติกรรมการ สี หน้าและท่าทาง
สื่ อ
สัมผัส 3 D Print ระหว่างการใช้สื่อ

พฤติกรรมหลัง
การใช้สื่อ

5 ม.3

ผูเ้ รี ยนดูตื่นเต้น
สนุกสนาน ขออ่าน
พร้อม
ซักถามถึงงาน
กระตือรื อร้นเป็ น
อย่างมาก

ตื่นเต้นพูดคุย
ซักถามตลอดเวลา
ใช้มือสัมผัสได้
อย่างรวดเร็ว

ยิม้ และหัวเราะ
พูดคุยตลอดเวลา
มักจะสอบถามใน
สิ่ งที่สงสัย
ชักชวนเพื่อนให้
มาจับในสิ่ งที่
ตัวเองจับ

น้องถามถึงงาน
และบอกเล่า
เกี่ยวกับสื่ อทีี ่ น้อง
สนใจ
ภาพประกอบ

6 ม.3

ผูเ้ รี ยนมีความ
สนใจ
อยากรู ้ถึงตัวงาน
ไม่มีท่าทีเคอะเขิน
มีการสอบถามด้วย
ความตื่นเต้น

มีความตื่นเต้นกับ
การสัมผัสชิ้นงาน
มักจะหาหน้าที่มี
ภาพ น้องสัมผัส
ภาพได้อย่าง
รวดเร็ วก็ทราบว่า
คืออะไร

ผูเ้ รี ยนยิม้ และ
หัวเราะตลอด มี
การพุดคุยกับ
เพื่อน มีความ
ตื่นเต้น ให้ความ
สนใจเป็ นอย่าง
มาก

มีการสอบถามถึง
ภาพประกอบและ
ตัวผลงาน และมี
การเสนอแนะให้
ทาถึงวิชาอื่นๆ
ด้วย
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8.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผลงานการออกแบบผลงานการออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์
ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 6 คน ซึ่งจากผลการ
สังเกตการณ์การใช้สื่อและสัมภาษณ์หลังจากการทดลองใช้สื่อสรุปได้ดังนี้ นักเรียนตาบอดมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานชุดสื่อ แต่ยังมีคําแนะนําบางประการที่ยังสามารถปรับแก้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อให้กับนักเรียน
ตาบอดเพิ่มได้อีก โดยนักเรียนตาบอดรู้สึกว่าบางภาพอยากให้มีเท่าขนาดของจริง และอยากให้มีภาพประกอบ
เยอะกว่านี้ และการที่มีอักษรเบรลล์ประกอบกับภาพด้วยทําให้สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และยัง
สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้อีกด้วย
การศึกษาและการออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทาง
เพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ในด้านเนื้อหา
จากการผลิตสื่อเพื่อนักเรียนตาบอด เนื้อหาที่ใช้ในสื่อควรมีความน่าเชื่อถือ ครอบคลุมเนื้อหาและมี
ความกระชับ นักเรียนสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ ประกอบกับการที่สื่อมีภาพประกอบให้นักเรียนตาบอดได้
สัมผัสจะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น และควรคํานึงถึงระดับ
ความยากง่ายของเนื้อหา หากมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น ก็อาจจะทําให้นักเรียน
ไม่เข้าใจในบทเรียน
การศึกษาและการออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทาง
เพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ในด้านของสื่อ
การออกแบบสื่อภาพประกอบมีความเหมาะสมแก่นักเรียนตาบอด สามารถสื่อสารเนื้อหาให้นักเรียน
เข้าใจในบทเรียนได้ มีความแปลกใหม่ การออกแบบนี้มีการจัดวางภาพและตัวอักษรที่สามารถเข้าใจได้ มี
คําอธิบายชัดเจนพร้อมภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ภาพประกอบที่ใช้มี
การใช้เทคนิคใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ สามารถนําไปใช้ในสื่อประกอบการเรียนการสอนได้
การศึกษาและการออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทาง
เพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ในด้านความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง
สื่อที่ออกแบบสามารถช่วยให้นักเรียนตาบอดสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังเพิ่มทักษะได้ด้าน
การรับรู้เรื่องรูปร่าง เพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนตาบอดในเรื่องที่หนังสือเรียนไม่มีสอน ช่วยให้นักเรียนตาบอดมี
สื่อที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทดลองใช้สื่อคือเด็กนักเรียนตาบอดระดับชั้นมัธยมต้น จํานวน 6 คน หลังจาก
การใช้สื่อ นักเรียนตาบอดมีความพึงพอใจ และสนใจที่จะเรียนรู้ในบทเรียนที่สื่อนําเสนอ สามารถเรียนรู้
บทเรียนด้วยตนเองได้ จึงสรุปผลการวิจัยได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับที่ดี
หน้าที่ 274

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะของการออกแบบสื่ อ ภาพประกอบอั ก ษรเบรลล์ ป ระกอบการเรี ย นการสอนเรื่ อ ง
สุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ มีดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้วิจัยควรคํานึงถึงกระดาษที่นํามาใช้เพราะต้องมีการรับน้ําหนักจากตัว 3 D Print
2. ผู้วิจัยควรคํานึงถึงภาพที่สื่อสารชัดเจนได้ง่ายกว่านี้เพื่อทําให้นักเรียนตาบอดสามารถเข้าใจภาพได้
ง่ายมากขึ้น
3.ผู้วิจัยควรเว้นระยะห่างความถี่ของพื้นผิวให้มีระยะห่างกันมากขึ้นเพื่อที่จะไม่สร้างความสับสน
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําโครงงานครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรทดลองใช้กระดาษที่มีความหนากว่า 210 แกรมเพื่อติดชิ้นงาน 3 D Print เพื่อที่จะทําให้
หนังสือมีความแข็งแรง
2. ผู้วิจัยควรเลือกใช้พื้นผิวที่ไม่ก่อให้เกิดความสับสนและสร้างความชัดเจนให้ตัว 3 D Print ได้ิดีงขึ้น
3. ผู้วิจัยควรคํานึงถึงความหนาของ 3 D Print ไม่ควรเกิน 3 มิลลิเมตร เพราะเมื่อนํามาติดและเย็บ
เป็นหนังสือแล้วจะได้ไม่หนาเกินไป
4. ผู้วิจัยควรเว้นระยะห่างความถี่ของพื้นผิวให้มีระยะห่างกันมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถช่วยให้แยกพื้นที่
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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MathExpress: ระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่เข้าถึงได้โดยคนตาบอด
MathExpress: Accessible Mathematical Reading for Thai Blinds
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้นาเสนอเครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยให้คนตาบอดสามารถเข้าใจได้ง่าย
เน้นความกระชับและลดความกากวม กฎการอ่านที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ได้เลือกการใช้นัยเชิงคา (lexical cue) และ
การหยุดอ่านชั่วคราว (pause) เพื่อลดความกากวมและภาระทางความจาของผู้ใช้ ขอบเขตของนิพจน์ที่
สามารถอ่านได้ถึงระดับคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยประเมินกฎการอ่านดังกล่าวกับผู้ใช้ตาบอดจานวน 10
คน โดยการเปิดเสียงอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ให้ฟัง จากนั้นให้ผู้ใช้เขียนตอบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ตน
เข้าใจ โดยสามารถขอฟังซ้าเป็นจานวนกี่ครั้งก็ได้ รวมถึงให้คะแนนความมั่นใจในคาตอบของตนตั้งแต่ 0 ถึง 5
ผู้เขียนได้ประเมินความผิดพลาดของผู้ใช้โดยคานวณระยะห่างแก้ไขเชิงต้นไม้ (tree edit distance) ระหว่าง
นิพจน์ที่ผู้ใช้เข้าใจ กับนิพจน์จริงที่เปิดให้ผู้ใช้ฟัง ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยแล้วมีความผิดพลาดเชิงโครงสร้าง
ของนิพจน์ร้อยละ 3.4, ความผิดพลาดเชิงตัวดาเนินการร้อยละ 4.6 และความผิดพลาดเชิงตัวแปรและตัวเลข
ร้อยละ 3.7 ในขณะที่จานวนครั้งในการขอฟังซ้าโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง และความมั่นใจในคาตอบเฉลี่ย 4.34/5
ผู้วิจัยหวังว่ากฎการอ่านที่ได้พัฒนาขึ้นจะช่วยให้นักเรียนตาบอดชาวไทยสามารถเข้า ถึงสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้เท่าเทียมกับผู้ใช้ที่มีสายตาปกติ
คาสาคัญ: นิพจน์ทางคณิตศาสตร์; กฎการอ่าน; ผู้ใช้ตาบอดชาวไทย
Abstract
Blind individuals find difficulties to understand mathematical expressions, since the graphical
form of them are inaccessible. Although the translation from the graphical form to the spoken
form is feasible, the challenge remains on the ambiguity and users’ mental workload.
Moreover, most of available tools are offered in English, which makes it inaccessible by nonEnglish speakers like Thai. To fill the gap, our work presents a speech style for reading
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mathematical expression for Thai blind users. Our design applied lexical cues and pauses to
reduce the ambiguity and users’ cognitive load. The user-based evaluation was conducted
with 10 blind users as a listening test: users listened to the audio rendering of mathematical
formula, wrote the perceived expression, and rate their confidence on the answers from 0 to
5. Repetitions were allowed. We measured the errors from users’ perceived expression against
the baseline by calculating the tree edit distance. In average, the error rate on structure
elements is 3.4%, the error rate on operator elements is 4.6%, and the error rate on identifier
and number elements is 3.7%. The average number of sound repetitions is 2, and the average
confidence rate is 4.34/5. We hope that our speech style makes scientific materials more
accessible to Thai blind students.
Keywords: Mathematical Expression; Speech Style; Thai Blind Users;
2. บทนา
ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เราใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (mathematical expression)
ในการสื่อสารเป็นหลัก และโดยส่วนมากแล้วนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะแทนด้วยภาพ (graphical) ตัวอย่างเช่น
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพิมพ์บนกระดาษหนังสือเรียน หรือถูกเขียนบนกระดานดาโดยคุณครู เป็นต้น
ปัญ หาอย่างหนึ่งคือนักเรียนตาบอดไม่ ส ามารถเข้าใจความหมายของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เหล่านั้นได้
กล่าวคือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ (inaccessible) โดยคนตาบอด
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ เป็นรากฐานที่สาคัญ ในชีวิต และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยปกติ แล้ว นักเรียนที่พิการทางสายตาจะได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นต้น สื่อการเรียนการ
สอนสาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการทางสายตา อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยสามารถจัดการศึกษาสูงสุดเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น ดังนั้น
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติซึ่งสื่อการเรียนการสอนไม่ได้ถูกออกแบบมา
รองรับผู้พิการทางสายตา นักเรียนตาบอดจึงประสบปัญหาในการเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่อาศัยการมองเห็น (visualization) เป็นหลัก จากการสัมภาษณ์
นักเรียนตาบอดที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นั้น อุปสรรคเหล่านี้ทาให้นักเรียนตาบอดจานวนมากต้องอาศัยเพื่อน
นักเรียนหรือครูท่ีมสี ายตาปกติให้ชว่ ยอ่านแบบเรียนและสูตรคณิตศาสตร์ให้ฟงั อยูเ่ สมอ [1]
เราสามารถทาให้คนตาบอดเข้าใจนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ผ่านทางอักษรเบรลล์ (Braille) หรือใช้
เสี ย ง อั ก ษรเบรลล์ ส าหรั บ เขี ย นคณิ ต ศาสตร์ นั้ น มี ห ลายระบบ โดยส าหรั บ ประเทศไทยจะใช้ ร ะบบของ
Nemeth เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ระบบอักษรเบรลล์ Nemeth มีความยุ่งยากในการใช้งานและไม่สามารถ
เข้าถึงได้สาหรับคนสายตาปกติทั่วไป ในขณะเดียวกัน การอ่านออกเสียงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอีก
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ตัวเลือกหนึ่งที่เข้าถึงได้ทั้งผู้ใช้ที่พิการทางสายตาและผู้ใช้ที่มีสายตาปกติ ในงานวิจัยเรื่องนี้จะสนใจการแปล
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้เสียงเป็นหลัก
การอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างไม่ระมัดระวังอาจทาให้เกิดความกากวม (ambiguity) ต่อผู้ฟัง
ตัวอย่างเช่น ถ้านิพจน์
𝑏

𝑎+𝑏
𝑐

เป็น “เอ-บวก-บี-ส่วน-ซี” จะทาให้ผู้ฟังตีความได้ถึงสองแบบคือ

𝑎+𝑏
𝑐

หรือ

𝑎 + เป็นต้น ดังนั้น ผู้ฟังตาบอดจะประสบปัญหากับความกากวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการฟังเสียงเป็น
𝑐
ข้อมูลเดียวที่มี ในขณะที่ผู้ฟังที่มีสายตาปกติสามารถดูรูปภาพนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ประกอบความเข้าใจได้
เพิ่มเติม นอกจากนี้แล้ว การอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทาให้ผู้ใช้ ต้องใช้เวลานานในการฟังและจับ
ใจความ ส่งผลให้เกิดภาระทางความจา (mental load) ต่อผู้ใช้เอง โดยเฉพาะกับผู้ใช้ที่พิการทางสายตาที่ไม่
มี ห น่ ว ยความจ าภาพนอก (external memory) เหมื อ นกั บ ผู้ ใ ช้ ส ายตาปกติ ที่ ส ามารถมองภาพสู ต ร
คณิตศาสตร์เป็น “กระดาษทด” ของหน่วยความจาภายนอก [2] นอกจากอุปสรรคของความกากวมที่ทาให้
ผู้ใช้ตีความหมายผิดเพี้ยนไปแล้ว ภาระทางความจายังทาให้ผู้ใช้ตาบอดไม่สามารถรับรู้ความหมายได้ทั้งหมด
อีกด้วย
ที่ผ่านมาได้การพัฒนาระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์สาหรับคนตาบอดเป็นทั้งงานวิจัยและ
ซอฟต์ แ วร์ ใ นเชิ ง พานิ ช ย์ ในส่ ว นของงานวิ จั ย นั้ น Raman [3] ได้ พั ฒ นา Audio System for Technical
Reading (AsTeR) ซึ่ ง เป็ น ระบบอ่ า นเอกสารเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น เสี ย งพู ด และ Stevens [4] พั ฒ นา
MathTalk ซึ่งเป็นเครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นเสียงพูด งานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ได้ใช้วิธีพิเศษในการ
อ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้แก่ นัยเชิงคา (lexical cue) และนัยเชิงฉันทลักษณ์ (prosodic cue) โดยนัย
เชิงคาหมายถึงการแทรกคาหรือวลีเพิ่มเติมเข้าไปในการอ่าน เพื่อระบุตาแหน่งของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างเช่น ถ้าอ่านนิพจน์ 𝑥 2+1 − 1 ว่า “เอ็กซ์-ยกกาลัง-สอง-บวก-หนึ่ง-จบยกกาลัง-ลบ-หนึ่ง” จะ
พบว่าคาว่า “จบยกกาลัง” คือคาที่ถูกแทรกจากการใช้นัยเชิงคา เป็นต้น ส่วนนัยเชิงฉันทลักษณ์หมายถึงการ
ใช้ฉันทลักษณ์ในการอ่านนิพจน์บางส่วน เพื่อแยกความแตกต่างเชิงตาแหน่ง ฉันทลักษณ์ดังกล่าวประกอบไป
ด้วย การหยุด (pause), การเปลี่ยนระดับเสียงสูง-ต่า (pitch), การเปลี่ยนความดัง (volume) และการเปลี่ยน
อัตราเร็วในการพูด (speaking rate) เทคนิคทั้งสองนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าช่วยลดความกากวมและภาระทาง
ความจาได้ดีกว่าวิธีการอ่านแบบปกติ สาหรับการใช้นัยเชิงคานั้น Frankel และ Brownstein [5] พบว่าการ
แทรกคาเพิ่มเติมระหว่างการอ่านช่วยให้ผู้ฟังระบุขอบเขตของนิพจน์ได้ดีขึ้น (ตัวอย่างเช่น สามารถระบุได้ว่า
√𝑥 + 1 − 2 มี 𝑥 + 1 เป็นนิพจน์ที่อยู่ใต้เครื่องหมายกรณฑ์ (radical) เป็นต้น) สาหรับการใช้การ
หยุดชั่วคราวนั้น Gellenbeck และ Stefik [6] ได้แสดงว่าการเพิ่มการหยุดชั่วคราวทาให้ผู้ใช้แยกแยะความ
1

1

แตกต่าง (disambiguate) ระหว่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน (ตัวอย่างเช่น + 1 กับ
2
2+1
เป็นต้น) ได้ดีกว่าวิธกี ารอ่านแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ในเชิงพานิชย์นั้น บริษัท Design Science ได้พัฒนาโปรแกรม MathPlayer [7] อันเป็นโปรแกรม
อ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นที่นิยม และสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (screen reader) ได้
MathPlayer เป็นโปรแกรมที่แปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของรหัสมาร์กอัป MathML ให้เป็น
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ข้อความที่สามารถอ่านออกเสียงได้โดยโปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียง (text-to-speech; TTS) โปรแกรม
ดังกล่าวสามารถเลือกระบบการอ่าน (speech style) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้อันได้แก่ ระบบ Simple
Speech ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ส ายตาปกติ , ระบบ MathSpeak [8] ที่ เ ป็ น ระบบการอ่ า นที่ อิ ง ตามอั ก ษรเบรลล์
คณิ ต ศาสตร์ Nemeth อย่ า งตรงตั ว [9] และระบบ ClearSpeak ที่ เ ป็ น ระบบการอ่ า นที่ ป รั บ ปรุ ง จาก
MathSpeak ให้อ่านได้อย่างธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ MathPlayer ยังรองรับการอ่านคณิตศาสตร์ถึง
15 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาจีน เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรองรับ ภาษาไทยแต่
อย่างใด
ถึงแม้จะมีเครื่องมือหรือระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์อยู่บ้างแล้ว แต่ระบบเหล่านั้นไม่รองรับ
การอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทย ซึ่งก่อให้เกิดกาแพงทางภาษาสาหรับผู้ใช้ตาบอดชาวไทย
อย่างไรก็ตาม Wongkia และคณะ [10] ได้เสนอเครื่องมือ i-math อันเป็นซอฟต์แวร์สาหรับอ่านนิพจน์ทาง
คณิตศาสตร์และเอกสารเชิงวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยตัวแรก i-math ได้นาการใช้นัยเชิงคาเข้ามาช่วยลด
ความกากวมจากการอ่านเช่นเดียวกับเครื่องมืออ่านตัวอื่น ๆ แต่พยายามลดภาระทางความจาของผู้ฟังโดยทา
ให้การอ่านมี ความกระชับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Wongkia และคณะ ได้กล่าวในงานวิจัยดังกล่าวไว้ว่า i1

math ยังอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์บางตัวอย่างได้อย่างกากวมอยู่ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ √𝑎 − ถูกอ่าน
√𝑎
เป็น “ราก-ที่-สอง-ของ-เอ-ลบ-หนึ่ง-ส่วน-ราก-ที่-สอง-ของ-เอ” ซึ่งการอ่านดังกล่าวสามารถถูกตีความได้อีก
แบบคือ √𝑎 −

1
√𝑎

เป็นต้น นอกจากนี้ i-math สามารถอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ในขอบเขตที่จากัด

เพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ เดิมด้วยการนาเสนอวิธีการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาไทยส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ที่ ต าบอดที่ มี ชื่ อ ว่ า MathExpress งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด้ ต่ อ ยอดจาก i-math โดยเน้ น
ความสาคัญที่การอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ให้เกิดความกากวมน้อยที่สุด ลดภาระทางความจาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ใช้ รวมถึงครอบคลุมขอบเขตนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงถึงระดับมหาวิทยาลัย
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบวิธีการอ่าน ช่วงก่อนและระหว่างการออกแบบ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ใช้ตาบอดชาว
ไทยจานวนหนึ่ง และได้รับคาแนะนาจานวนหนึ่งสาหรับการออกแบบวิธีการอ่านนิพจน์ทาง
คณิตศาสตร์ให้คนตาบอด กฎการอ่านที่เสนอในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ประโยชน์จากรหัสมาร์กอัป
LaTeX ในโหมดคณิตศาสตร์ amsmath เนื่องจาก LaTeX มีวากยสัมพันธ์ (syntax) ที่ชัดเจน
และไม่กากวมสาหรับการแทนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือ LaTeX มีการระบุขอบเขตของ
นิพจน์อย่างชัดเจนภายใต้เครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } ตัวอย่างเช่น รหัส \frac{num}{denom}
ที่แทนเศษส่วน มีการระบุอย่างชัดเจนว่า num เป็นตัวเศษ และ denom เป็นตัวส่วน และรหัส
base^{power} ที่แทนเลขยกกาลัง มีการระบุอย่างชัดเจนว่า power เป็นเลขชี้กาลัง เป็นต้น
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กฎการอ่านที่ได้พัฒนาขึ้นใช้นัยเชิงคาเพื่อการลดความกากวม และใส่การหยุดชั่วคราวเพื่อ
ลดภาระทางความจาของผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่ใช้ฉันทลักษณ์อื่น ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนระดับ
เสียงสูง-ต่า, การเปลี่ยนความดัง และการเปลี่ยนอัตราเร็วในการพูด เนื่องจากการใช้ฉันทลักษณ์
ในลักษณะนี้ทาให้การอ่านออกเสียงไม่เป็นธรรมชาติ รวมถึงอาจทาให้เกิดการสับสนระหว่าง
เสียงโดยเฉพาะกับการเปลี่ยนระดับเสียงสูง -ต่า เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์
ดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ผิดอาจทาให้ความหมายของคาผิดเพี้ยนไปจากเดิม [10]
นั ย เชิ ง ค าถู ก ใช้ เ พื่ อ เตื อ นผู้ ฟั ง ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของขอบเขต และจุ ด สิ้ น สุ ด ของขอบเขต
ตัวอย่างเช่น “เริ่มเศษ” ใช้เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของตัวเศษ และ “จบเศษ” ใช้เพื่อบอกจุดสิ้นสุด
ของตัวเศษ เป็นต้น กฎการอ่านที่เสนอในงานวิจัยนี้ใช้นัยเชิงคากับนิพจน์ที่ต้องใช้ความระมัด
ระหว่างในการอ่าน ได้แก่ เศษส่วน (ตัวเศษ, ตัวส่วน), เลขยกกาลัง (ตัวยกกาลัง), ตัวห้อย (ตัว
ห้อย), เครื่องหมายกรณฑ์ (ตัวใต้เครื่องหมายกรณฑ์ ) ฟังก์ชัน (พารามิเตอร์ในฟังก์ชัน ),
ฟังก์ชันลอการิทึม (ตัวฐาน, พารามิเตอร์ของลอการิทึม) และ เมทริกซ์ (บอกคั่นระหว่างสมาชิก
ในเมทริกซ์) อย่างไรก็ตาม นัยเชิงคาจะถูกละและถูกเปลี่ยนเป็นการหยุดอ่านชั่วคราวเมื่อเกิดการ
สิ้ น สุ ด ขอบเขต เมื่ อ นิ พ จน์ ย่ อ ยที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตนั้ น ไม่ ซั บ ซ้ อ น นิ พ จน์ ที่ ซั บ ซ้ อ น (complex)
1

หมายถึ ง นิ พ จน์ ที่ ถู ก อ่ า นยาวกว่ า 4 พยางค์ ตั ว อย่ า งเช่ น
มี นิ พ จน์ ย่ อ ย −1 ที่ ไ ม่
2+3+4
ซับซ้อน และมีนิพจน์ย่อย 2 + 3 + 4 ที่ซับซ้อน เป็นต้น ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของการ
อ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยกฎการอ่านที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
ประเภท

นิพจน์

เศษส่วน

1 1
+
2 3

เศษส่วน

1
2+3+4

เศษส่วน

3+
4

1
2

การอ่านโดยใช้นัยเชิงคา

การอ่านโดยใช้นัยเชิงคาและ
การหยุดอ่านชั่วคราว

เศษ เริ่มเศษ 1 จบเศษ ส่วน เริ่ม
ส่วน 2 จบเศษส่วน บวก เศษ เริ่ม เศษ 1 ส่วน 2 <pause> บวก
เศษ 1 จบเศษ ส่วน เริ่มส่วน 3
เศษ 1 ส่วน 3 <pause>
จบเศษส่วน
เศษ เริ่มเศษ 1 จบเศษ ส่วน เริ่ม เศษ 1 ส่วน เริ่มส่วน 2 บวก 3
ส่วน 2 บวก 3 บวก 4 จบเศษส่วน
บวก 4 จบเศษส่วน
เศษ เริ่มเศษ 3 บวก เศษ เริ่มเศษ
เศษ เริ่มเศษ 3 บวก เศษ 1 ส่วน
1 จบเศษ ส่วน เริ่มส่วน 2 จบ
2 <pause> จบเศษ ส่วน 4
เศษส่วน ส่วน เริ่มส่วน 4 จบ
<pause>
เศษส่วน
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เลขยก
กาลัง
เลขยก
กาลัง

x ยกกาลัง 2 จบยกกาลัง บวก 2 x

𝑥 2 + 2𝑥

2𝑎+𝑏 − 1

กรณฑ์

√𝑥 + 1 + 2

กรณฑ์

√5 + √5

ค่าสัมบูรณ์

|𝑥| + 1

ค่าสัมบูรณ์

|𝑥 + |𝑥|| − 1

ฟังก์ชัน

sin 𝑥 + 2

ฟังก์ชัน

log 𝑥+𝑦 𝑎
10

ซัมเมชัน

∑𝑘
𝑘=1
2

อินทิเกรต

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 + 𝑐
1

ลิมิต

lim 2𝑥

𝑥→∞

เมทริกซ์

เมทริกซ์

[

(

𝑥+𝑦
𝑥+𝑧

2 ยกกาลัง a บวก b จบยกกาลัง
ลบ 1
เปิดรากที่สอง ของ x บวก 1 ปิด
รากที่สอง บวก 2
เปิดรากที่สอง ของ 5 บวก เปิด
รากที่สองของ 5 ปิดราก ปิดราก
เปิดค่าสัมบูรณ์ x ปิดค่าสัมบูรณ์
บวก 1
เปิดค่าสัมบูรณ์ x บวก เปิดค่า
สัมบูรณ์ x ปิดค่าสัมบูรณ์ ปิดค่า
สัมบูรณ์ ลบ 1
ไซน์ ของ x จบไซน์ บวก 2
ล็อก ฐาน x บวก y จบตัวฐาน
ของ a จบล็อก
ซัมเมชัน ตั้งแต่ k เท่ากับ 1 ถึง 10
ของ k
อินทิเกรต ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ของ f
วงเล็บเปิด x วงเล็บปิด เทียบกับตัว
แปร dx บวก c
ลิมิต เมื่อ x มีค่าย่างเข้า อินฟินิตี้
ของ 2 x

2
]
4

เมทริกซ์ วงเล็บก้ามปูเปิด 1 ตัว
ถัดไป 2 ขึ้นแถวใหม่ 3 ตัวถัดไป 4
จบเมทริกซ์ วงเล็บก้ามปูปิด

𝑦+𝑧
0

เมทริกซ์ วงเล็บเปิด x บวก y ตัว
ถัดไป y บวก z ตัวถัดไป ลบ 2 ขึ้น
แถวใหม่ x บวก z ตัวถัดไป 0 ตัว
ถัดไป 0 จบเมทริกซ์ วงเล็บปิด

1
3

−2
)
0

x ยกกาลัง 2 <pause> บวก 2
x
2 ยกกาลัง a บวก b จบยกกาลัง
<pause> ลบ 1
รากที่สอง ของ x บวก 1
<pause> บวก 2
เปิดรากที่สอง ของ 5 บวก รากที่
สองของ 5 <pause> ปิดราก
ค่าสัมบูรณ์ ของ x <pause>
บวก 1
เปิดค่าสัมบูรณ์ x บวก ค่า
สัมบูรณ์ ของ x <pause> ปิด
ค่าสัมบูรณ์ ลบ 1
ไซน์ ของ x <pause> บวก 2
ล็อก ฐาน x บวก y <pause>
ของ a <pause>
ซัมเมชัน ตั้งแต่ k เท่ากับ 1 ถึง
10 ของ k
อินทิเกรต ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ของ f
วงเล็บเปิด x วงเล็บปิด เทียบกับ
ตัวแปร dx บวก c
ลิมิต เมื่อ x มีค่าย่างเข้า อินฟินิตี้
ของ 2 x
เมทริกซ์ วงเล็บก้ามปูเปิด 1
<pause> 2 ขึ้นแถวใหม่ 3
<pause> 4 จบเมทริกซ์ วงเล็บ
ก้ามปูปิด
เมทริกซ์ วงเล็บเปิด x บวก y ตัว
ถัดไป y บวก z ตัวถัดไป ลบ 2
ขึ้นแถวใหม่ x + z ตัวถัดไป 0
<pause> 0 จบเมทริกซ์
วงเล็บปิด
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าการอ่านโดยใช้นัยเชิงคาเพียงอย่างเดียวทาให้จานวนคาที่อ่านยาว
กว่าการอ่านโดยใช้ทั้งนัยเชิงคาและการหยุดอ่านชั่วคราว ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วจิ ัยจึงเลือกใช้ทงั้ นัยเชิง
คาและการหยุดอ่านชั่วคราวเป็นหลักเพื่อความกระชับของการอ่าน และลดภาระทางความจา
ของผู้ฟัง นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าการอ่านนิพจน์ซัมเมชัน, อินทิเกรต และลิมิต ไม่จาเป็นต้องใช้
นัยเชิงคาเพิ่มจากปกติเพื่อลดความกากวม เนื่องจากคาอ่านปกติมีความชัดเจนอยู่แล้ว
กฎการอ่านที่ได้ออกแบบขึ้นจะรองรับการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ใด ๆ ที่สามารถแทน
ด้วยรหัส LaTeX-amsmath ซึ่งได้แก่ ตัวเลข, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวอักษรกรีก, ตัว
ดาเนินการพื้นฐาน, เศษส่วน, เลขยกกาลัง, ตัวห้อย, กรณฑ์, ค่าสัมบูรณ์, ฟังก์ชัน (ตรีโกณมิต,ิ
ลอการิทึม), ซัมเมชัน, สัญลักษณ์ทางแคลคูลัส (อินทิเกรต, ลิมิต), สัญลักษณ์ทางเซตและ
ตรรกศาสตร์, สัญลักษณ์ทางเรขาคณิต รวมถึงนิพจน์ที่มีหลายบรรทัด ได้แก่ เมทริกซ์ และกรณี
นิพจน์ที่รองรับโดยกฎการอ่านนี้จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงระดับคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย
4. การประเมินประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของกฎการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์กับผู้ใช้จริง โดยมีรายละเอียด
ของผู้ทดสอบ การออกแบบการทดสอบ และเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบเป็นกลุ่มอาสาสมัครคนตาบอดชาวไทยจานวน 10 คนที่มีอายุระหว่าง 18 –
55 ปี เดิมนั้นผู้วิจัยต้องการให้ผู้ทดสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้คณิตศาสตร์ในระดับสูง แต่จานวน
คนตาบอดที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูงในประเทศไทยมีน้อยมาก ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มผู้ทดสอบเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มที่มีความรู้คณิตศาสตร์ในระดับสูง (higher level)
ผู้ทดสอบในกลุ่มนี้ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์ในระดับสูง หรือเข้าใจสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์
ระดั บ สู ง เช่ น แคลคู ลั ส พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น เป็ น ต้ น และผู้ ท ดสอบก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ห รือจบ
การศึกษาในสายวิทยาศาสตร์
(2) กลุ่มที่มีความรู้คณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐาน (primary level)
ผู้ทดสอบในกลุ่มนี้ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐาน เช่น เลขคณิต ทศนิยม เศษส่วน
เลขยกกาลัง เป็นต้น ผู้ทดสอบต้องผ่านการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นอย่างต่า
4.2 ขั้นตอนการทดสอบ ก่อนเริ่มต้นการทดสอบ ผู้ทดสอบจะได้รับฟังข้อตกลงของกฎการอ่าน และ
ตัวอย่างเสียงอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ จากเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ใช้เป็นเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ผู้วิจัยเลือกใช้ Google TTS เป็นโปรแกรม
แปลงข้อความเป็นเสียงในภาษาไทย
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ผู้ทดสอบจะได้ฟังเสียงอ่านตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ทีละตัวอย่าง ในแต่ละตัวอย่าง ผู้
ทดสอบสามารถขอให้เปิดเสียงอ่านซ้าจานวนกี่ครั้งก็ได้ และเมื่อมั่นใจแล้ว ผู้ทดสอบจะเขียน
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ตนเข้าใจออกมา พร้อมกับให้คะแนนความมั่นใจ (confidence) ใน
คาตอบของตน ตั้งแต่ 0 ถึง 5 (น้อยที่สุดถึงมากที่สุด)
ผู้วิจัยได้เตรียมตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จานวนหนึ่งสาหรับการทดสอบ โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นสองกลุ่มตามกลุ่มผูท้ ดสอบ กลุ่มผู้ทดสอบ (1) จะถูกทดสอบ
ด้วยนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานและระดับสูงจานวน 41 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ทดสอบ (2)
จะถูกทดสอบด้วยนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานจานวน 33 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มมีตัวอย่างนิพจน์ที่ทั้งส่วนที่มีร่วมกันและต่างกัน ผู้วิจัยนาตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ส่วน
ที่มีร่วมกันนั้นนามาจากการสาธิตของ AsTeR (AsTeR’s demonstration) [11] ซึ่ง Raman
กล่าวไว้ว่าหากอ่านนิพจน์เหล่านั้นอย่างไม่ระมัดระวังจะทาให้ตีความได้เหมือนกันหมด อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยพยายามให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคลอบคลุมความกากวมทุกรูปแบบที่เป็นไปได้
ผู้วิจัยแสดงตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์บางส่วนในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างสาหรับการทดสอบบางส่วน
กลุ่มทดสอบ
ตัวอย่างที่มีร่วมกัน
Higher level

Primary level

(นามาจาก AsTeR demonstration)
𝑥 + 𝑦2
𝑘+1
𝑦2
𝑥+
𝑘+1
𝑥 + 𝑦2
+1
𝑘
2

ตัวอย่างที่มีต่างกัน
∑∞
𝑘=0

𝑥𝑘
𝑘!

, 𝑒𝑒

𝑒𝑥 +𝑒 𝑥 +𝑥

,

√5 + √5 + √5 + ⋯
1

3+2
4

, 2𝑥

2 +6𝑥+10

=0

𝑥 + 𝑦 𝑘+1

ในการเขียนตอบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้ทดสอบตาบอด ผู้ทดสอบเลือกใช้วิธีที่ตนถนัด
เป็นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3 และผู้วิจัยอนุญาตให้ผู้ทดสอบทดและทวนคาตอบได้ตลอดเวลา
ตารางที่ 3 วิธีการเขียนตอบนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ของผูท้ ดสอบในแต่ละกลุ่ม
เขียนตอบด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนตอบด้วยอักษรเบรลล์
โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ
คณิตศาสตร์ Nemeth
กลุ่มทดสอบ
Word Processor LaTeX MathType Brailler Slate&Stylus
Higher level
2
1
1
1
Primary level
3*
1
1
*มีผู้ทดสอบจานวน 2 คนที่ใช้ Braille display ประกอบ
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หลังจากที่การทดสอบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยบันทึกคาตอบ, จานวนครั้งของการฟังซ้า และคะแนน
ความมั่ นใจของแต่ละตัวอย่างและผู้ทดสอบแต่ละคน ผู้วิจัยได้แปลความคาตอบนิพจน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้ทดสอบเขียนตอบให้เป็นภาพนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการประเมิน
เชิงปริมาณต่อไป
4.3 เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยทาการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัย
นาคะแนนความมั่นใจและจานวนครั้งของการฟังซ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนในเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด (error) ระหว่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ใช้เขียนตอบ กับ
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์จริงที่เปิดให้ผู้ใช้ฟัง
ในการหาค่าความผิดพลาด ผู้วิจัยอิงเกณฑ์การประเมินจากงานของ Kacorri และคณะ [12]
ที่มีชื่อว่า EAR-Math ซึ่งเป็นวิธีคานวณหาค่าความผิดพลาดระหว่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ใช้
เข้าใจ (perceived expression) กับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์อ้างอิง (reference expression)
โดยการหาระยะห่างแก้ไขเชิงต้นไม้ (tree edit distance) ระหว่างต้นไม้นิพจน์ (expression
tree) สองต้น ในการคานวณดังกล่าว นิพจน์ทั้งสองจะถูกแปลงให้เป็นต้นไม้นิพจน์ จากนั้นต้นไม้
นิพจน์ที่ผู้ใช้เข้าใจจะถูกแก้ไขให้กลายเป็นต้นไม้นิพจน์อ้างอิงด้วยการดาเนินการ 3 ประเภท
ได้แก่ การเพิ่มปมในต้นไม้ (insertion), การลบปมในต้นไม้ (deletion) และการแทนที่ปมใน
ต้นไม้ (substitution) ระยะห่างแก้ไขเชิงต้นไม้จะหาได้จากจานวนครั้งของการดาเนินการที่ น้อย
ที่สุดที่สามารถเปลี่ยนต้นไม้ได้ หลังจากคานวณระยะห่างแก้ไขเชิงต้นไม้ได้แล้ว EAR-Math จะ
ค านวณหาอั ต ราความผิ ด พลาดในสามประเภทได้ แ ก่ อั ต ราความผิ ด พลาดเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structure Error Rate, SER), อัตราความผิดพลาดเชิงตัวดาเนินการ (Operator Error Rate,
OER) และอัตราความผิดพลาดเชิงตัวแปรและตัวเลข (Identifier/Number Error Rate, INER)
ซึ่งคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
จานวนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับปมโครงสร้าง
จานวนปมโครงสร้างในต้นไม้อ้างอิง
จานวนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับปมตัวดาเนินการ
𝑂𝐸𝑅 =
จานวนปมตัวดาเนินการในต้นไม้อ้างอิง
จานวนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับปมตัวแปรหรือปมตัวเลข
𝐼𝑁𝐸𝑅 =
จานวนปมตัวแปรหรือปมตัวเลขในต้นไม้อ้างอิง
𝑆𝐸𝑅 =

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการคานวณหาอัตราความผิดพลาดทั้งสามแบบจากตัวอย่า งที่มี
นิ พ จน์ ท างคณิ ต ศาสตร์ อ้ า งอิ ง 𝑥 =
𝑥2 =

𝑎2 +√𝑏−1
𝑐

และนิ พ จน์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ใจ

𝑎3 −√𝑏
𝑔
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการคานวณหาอัตราความผิดพลาดทั้งสามประเภท
5. ผลการทดสอบและอภิปรายผล
หลังจากขั้นตอนเก็บข้อมูลจากผู้ทดสอบ ผู้วิจัยทาการคานวณหาอัตราความผิดพลาดทั้งสามประการ
ด้วยมือ ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบภาพรวมทั้งในเชิงปริมาณ (อัตราความผิดพลาด) และเชิงคุณภาพ
(จานวนครั้งของการฟังซ้าและคะแนนความมั่นใจ) รวมถึงค่ามัธยฐานของจานวนตัวอย่างที่ผู้ทดสอบตอบได้
ถูกต้องสมบูรณ์ (Correct) ของกลุ่มทดสอบทั้งสองกลุ่ม
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบภาพรวมของกลุ่มทดสอบแต่ละกลุ่ม
กลุ่มทดสอบ
SER OER INER #Repetitions Confidence #Correct
Higher Mean 0.034 0.046 0.037
2.12
4.34/5
36/41
level S.D.
0.134 0.200 0.114
1.13
0.65
(Median)
Primary Mean 0.045 0.071 0.052
1.90
4.21/5
27.5/33
level S.D.
0.193 0.255 0.143
0.88
0.50
(Median)
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราความผิดพลาดค่อนข้างต่าในกลุ่มทดสอบทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากมี
ตัวอย่างจานวนมากที่ผู้ทดสอบตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์ กล่าวคือเมื่อเทียบเป็นร้อยละแล้ว จานวนตัวอย่างที่ผู้
ทดสอบตอบได้ถูกต้องสมบูรณ์มีมากกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ 87 สาหรับกลุ่ม Higher level และร้อยละ 83
สาหรับกลุ่ม Primary level) ในขณะเดียวกัน จานวนครั้งของการฟังซ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง และคะแนน
ความมั่นใจเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 4 ผู้วิจัยได้รับความเห็นจากผู้ทดสอบบางรายว่าสาหรับการฟังสูตรคณิตศาสตร์
ที่มีความซับซ้อน การฟังเสียงอ่านครั้งแรกใช้เพื่อเข้าใจว่ามีตัวเลขและตัวดาเนินการอะไรอยู่บ้าง ในขณะที่การ
ฟังครั้งที่สองใช้เพื่อเข้าใจโครงสร้างหลักของนิพจน์ ส่วนการฟังครั้งถัด ๆ ไปนั้นใช้เพื่อเก็บรายละเอียดที่เหลือ
ให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผู้ทดสอบบางรายให้ความเห็นว่าพวกเขาฟังเสียงอ่านซ้าเพื่อเขียนนิพจน์ทาง
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คณิตศาสตร์จากซ้ายไปขวา กล่าวคือ การฟังเสียงอ่านครั้งแรกจะทาให้เข้าใจนิพจน์ในส่วนซ้ายสุด และการฟัง
ครั้งถัด ๆ มาจะทาให้เข้าใจนิพจน์ในส่วนถัดมาทางขวา

ภาพที่ 2 การกระจายของอัตราความผิดพลาดในแต่ละประเภท แยกตามกลุ่มทดสอบ: (a) Higher Level
และ (b) Primary Level
ภาพที่ 2 แสดงการกระจาย (distribution) ของอัตราความผิดพลาดในแต่ละประเภท แยกตามกลุ่ม
ทดสอบแต่ละกลุ่ม โดยจุดข้อมูลหนึ่งจุดแทนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวอย่างต่อผู้ทดสอบ จะเห็นได้
ชัดว่าในทั้งสองกลุ่มทดสอบนั้น ความผิดพลาดในส่วนของตัวแปรและตัวเลขจะเกิดขึ้นได้บ่อยกว่ าความ
ผิดพลาดในประเภทอื่น ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุนั้นมาจากความสับสนของเสียงอ่านตัวแปรหรือตัวเลขจากการ
อ่านออกเสียงของโปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สับสนเสียง ‘e’ กับเสียง ‘p’ เป็น
ต้น ทาให้เกิดค่าใช้จ่าย (cost) ขึ้นในส่วนของการแทนที่ปมตัวแปรที่เข้าใจผิดให้เป็นตัวแปรที่ถูกต้อง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างทดสอบที่เกิดความผิดพลาดมากที่สุดในแต่ละกลุ่มทดสอบ: (18H) สาหรับกลุ่ม Higher
Level และ (18P) สาหรับกลุม่ Primary Level
แม้ว่าอัตราความผิดพลาดจะน้อย อย่างไรก็ตามยังมีตัวอย่างที่มีความผิดพลาดปรากฏอยู่ ภาพที่ 3
แสดงตัวอย่างนิพจน์ท างคณิตศาสตร์ที่เกิดความผิดพลาดรวมกันทั้งสามประเภทมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
ทดสอบ (18H ส าหรั บ กลุ่ ม Higher level และ 18P ส าหรั บ กลุ่ ม Primary level) โดยเมื่ อ น าค าตอบที่
ผิดพลาดของผู้ใช้มาเทียบกับนิพจน์อ้างอิงแล้วจะพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะตอบผิดเหมือนกัน กล่าวคือผู้ใช้เข้าใจ
𝑦

สับสนเป็นนิพจน์อื่น ตัวอย่างเช่น นิพจน์ 18H ถูกเข้าใจผิดเป็นนิพจน์ 𝑥 2 ≠ 𝑥 2 𝑦 และนิพจน์ 18P ถูก
x+y2

เข้าใจผิดเป็นนิพจน์
เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนิพจน์อ้างอิงกับนิพจน์ที่เข้าใจผิด
k+1
พบว่าการอ่านของนิพจน์ทั้งสองมีความใกล้เคียงกันมาก โดยมีความแตกต่างเพียงตาแหน่งของการหยุดอ่าน
ชั่วคราว (<pause>) เท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยให้ตัวอย่างการอ่านของนิพจน์ 18H และ 18P
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ทั้งที่ถูกต้องและที่เข้าใจผิดพลาดไว้ในตารางที่ 5 สาหรับความผิดพลาดเช่นนี้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่าผู้ฟังอาจไม่
คุ้นเคยกับการใช้การหยุดอ่านชั่วคราว ทาให้เข้าใจผิดในลักษณะเช่นนี้
ตารางที่ 5 ตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ทดสอบมักเข้าใจผิด
การอ่านของนิพจน์ที่ถูกต้อง
y
ตัวอย่าง 18H: x 2 ≠ x 2y x ยกกาลัง 2 ยกกาลัง y จบยก
กาลัง ไม่เท่ากับ x ยกกาลัง 2 y
<pause>
𝑥+𝑦 2
เศษ เริ่มเศษ x บวก y ยกกาลัง 2
ตัวอย่าง 18P:
+1
𝑘
<pause> จบเศษ ส่วน k
<pause> บวก 1

การอ่านของนิพจน์ที่เข้าใจผิด
x ยกกาลัง 2 ยกกาลัง y จบยก
กาลัง ไม่เท่ากับ x ยกกาลัง 2
<pause> y
เศษ เริ่มเศษ x บวก y ยกกาลัง 2
<pause> จบเศษ ส่วน k บวก 1
<pause>

ภาพที่ 4 กราฟแท่งเปรียบเทียบคะแนนความมั่นใจ (Confidence) เทียบกับจานวนครั้งของการฟังซ้า
(Repeat) ของแต่ละตัวอย่างในแต่ละกลุม่ ทดสอบ (a) Higher level และ (b) Primary level
ภาพที่ 4 แสดงกราฟแท่งเทียบระหว่างคะแนนความมั่นใจเฉลี่ยและจานวนครั้งของการฟังซ้าเฉลี่ย
ของแต่ละตัวอย่างในแต่ละกลุ่มทดสอบ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดว่ามีคะแนนความมั่นใจที่สูง และจานวน
ครั้งของการฟังซ้าที่ต่า ซึ่งผู้วิจัยตีความว่าตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่สามารถฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็
ตาม มีตัวอย่างบางส่วนที่มีผลตรงกันข้าม กล่าวคือมีคะแนนความมั่นใจที่ต่า แต่มีจานวนครั้งของการฟังซ้าที่
สูง ซึ่งสามารถตีความได้ว่าผู้ฟังมีความยากในการจับใจความและทาความเข้าใจ ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างนิพจน์
ทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะดังกล่าวจากกลุ่ม Higher level
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ทผี่ ู้ใช้ให้คะแนนความมั่นใจต่าแต่มีจานวนครั้งการฟังซ้าสูง
ผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นจากผู้ทดสอบเกี่ยวกับสาเหตุในการให้คะแนนความมั่นใจต่า ผู้ทดสอบบาง
รายกล่าวว่าสาเหตุเกิดจากความไม่คุ้นเคยในสัญลักษณ์ที่ใช้ รวมถึงนิพจน์ที่มีความซับซ้อนมากจนทาให้ผู้ฟังไม่
สามารถจับใจความทั้งหมดของนิพจน์ได้ ผู้ทดสอบบางรายให้ความเห็นว่าการอ่านนิพจน์ที่มีความซับซ้อนทา
ให้ต้องฟังซ้าหลาย ๆ รอบตั้งแต่ต้นเพื่อจับใจความทีละส่วน ผู้ทดสอบได้เสนอเพิ่มเติมว่าควรจะมีระบบนาทาง
(navigation) สาหรับการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ทาให้ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องฟังนิพจน์ที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้น แต่
สามารถฟังได้บางส่วนเพื่อจับใจความเฉพาะส่วนที่สนใจ
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยชิ้นนี้เสนอวิธีการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยสาหรับผู้ใช้ตาบอดชาวไทย กฎ
การอ่านที่ได้พัฒนาขึ้นใช้นัยเชิงคาและการหยุดชั่วคราวเพื่อลดปัญหาความกากวมและภาระทางความจาของ
ผู้ใช้ โดยการหยุดชั่วคราวถูกนามาทดสอบคาคั่นบางส่วนที่ละออก เนื่องจากจานวนคาคั่นที่มากเกินไปจะเป็น
ภาระทางความจาของผู้ใช้เสียเอง
ผู้วิจัยได้ประเมินกฎการอ่านทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผ่านการทดสอบการฟังเสียงและเขียน
คาตอบกับผู้ใช้จริงจานวน 10 คน ในเชิงปริมาณที่มีการคานวณอัตราความผิดพลาด พบว่ามีอัตราความ
ผิดพลาดสูงสุดเพียงร้อยละ 7.1 เท่านั้น อย่างไรก็ตามยังคงมีความผิดพลาดปรากฏอยู่ ได้แก่ การสับสน
ระหว่างเสียงอ่านจากโปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียง และความไม่คุ้นเคยของการใช้การหยุดอ่านชั่วคราว
ในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้บันทึกคะแนนความมั่นใจและจานวนครั้งของการฟังซ้า พบว่าตัวอย่างส่วนมากผู้ใช้ให้
คะแนนความมั่นใจที่สูง และมีจานวนครั้งของการฟังซ้าที่ต่า อย่างไรก็ตามก็มีตัวอย่างที่ได้ผลกลับกัน ซึ่งเกิด
จากการอ่านนิพจน์ที่มีความซับซ้อนและสัญลักษณ์ไม่คุ้นเคยกับผู้ใช้
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะว่ า กฎการอ่ า นควรมี ท างเลื อ กวิ ธี ก ารอ่ า นที่ ต รงตามความต้ อ งการและ
ความคุ้นเคยของผู้ใช้ รวมถึงควรพัฒนาระบบนาทางสาหรับการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน
ขึ้นมา นอกจากนี้ผู้ วิจัยยังเสนอว่ากฎการอ่านภาษาไทยที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถนาต่อยอดใช้กับ การอ่าน
คณิตศาสตร์ในภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทย เช่น ภาษาลาว และภาษาเขมร เป็นต้น ผู้วิจัยหวังว่ากฎการอ่าน
นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ ไ ด้พั ฒนาขึ้นจะช่ วยส่ งเสริมความเท่ าเที ยมทางการศึก ษาวิช าคณิ ตศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนสายตาปกติกับนักเรียนที่พิการทางสายตาในประเทศไทยได้
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1. บทคัดย่อ
การเล่านิทานเป็นกิจกรรมสาคัญที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหานิทานยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมอีกด้วย กิจกรรมการเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ซึ่งมีความบกพร่อ งด้านภาษาและสังคม อย่างไรก็ตาม การเล่า
นิทานไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับทุกคน โดยเฉพาะเมื่อเล่านิทานให้กับเด็กออทิสติก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ใช้หุ่นยนต์
เป็นผู้ช่วยในการเล่านิทาน และใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์ BLISS และนิทานอิเล็กทรอนิกส์ สามมิติที่ใช้งานร่วมกั บหุ่น ยนต์ งานวิจัยนี้ เ ป็ น
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การศึกษานาร่องสาหรับการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ภาษาและสังคมเด็กออทิสติก โดยมุ่งหวังที่จะนาผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ
ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหุ่นยนต์และนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติให้ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาโดยมีผู้บาบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการส่ง เสริมพัฒนาการเด็กจานวน 1 คน
ใช้หุ่นยนต์และนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติในการเล่านิทานให้กับเด็กพิเศษที่มีอายุระหว่าง 4 ถึง 12 ปี ซึ่งแบ่งเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กออทิสติก จานวน 3 คน และกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ จานวน 3 คน ผลการทดลองพบว่า เด็กทั้ง
สองกลุ่มให้ความสนใจในกิจกรรมได้นานกว่าระยะความสนใจตามอายุของเด็ก แต่ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มของความสนใจของเด็กต่อกิจกรรม ความถูกต้องในการตอบคาถามของเด็ก และระดับการ
ช่วยเหลือของผู้บาบัดในกิจกรรมนั้น ยังไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสาคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่าง
มีน้อย ในด้านความเหมาะสมของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ พบว่า ผู้บาบัดมีความเข้าใจการทางานของหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นตามจานวนครั้งที่ทาการทดลอง โดยสามารถใช้งานได้ตามลาดับ
กิจกรรมที่ออกแบบไว้ในครั้งที่ 3 ผู้บาบัดแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการใช้งานนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
ร่วมกับหุ่นยนต์ คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะขยายการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากขึ้นในอนาคต
คาสาคัญ: การเล่านิทาน; กลุ่มอาการออทิซึม; หุ่นยนต์
Abstract
Storytelling is an important activity to help children develop their receptive and expressive
language skills, creativity and social skill. Storytelling can benefit children with autism who have
impairments in social interaction and social communication. However, not all people can easily
perform good storytelling, especially with autism audiences. We hypothesized that using robot
and a popup storytelling electronic book could assist storytellers to help children with autism to
develop skills. We designed and developed the BLISS robot and a popup storytelling electronic
book. This study is a pilot study on using storytelling electronic book with robot for assisting
development of language and social skills in autistic children. The objective of this pilot study is
to obtain feedbacks on the effectiveness and user experience in order to improve the robot and
storytelling electronic book to better suit child development. In this study, we recruited an
experienced therapist and 6 children with special needs between the age of 4 and 12 years old.
The participants with special needs were divided into two groups: the autism group and the
others. The therapist used the BLISS robot and a popup storytelling electronic book with
participants. It was found that all participants paid interests and could attend the activity for
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longer time than their attention span based on their age. Due to small number of participants,
we could not statistically compare between two groups on any measures, which include the child
attention in activity, the correctness of answers and the level of assistances from the therapist.
In term of user experience, the therapist could understand and use the storytelling electronic
book better with repetition; the therapist has correctly used the device since the third rounds.
The therapist’s opinion gave positive support on using the storytelling electronic book with robot.
We planned to extend our study to a wider participant group in the future.
Keywords: Storytelling, Autism Spectrum Disorders; Robot
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากการดูแลประชากรสูงอายุให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ขณะเดียวกันเรายังจาเป็นต้องสร้างศักยภาพของวัยแรงงานในอนาคตให้มีพัฒนาการที่ดี
สามารถเป็นกาลังสาคัญสนับสนุนการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่า ประชากรเด็ก ส่วนหนึ่งมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน เด็กที่มี
พั ฒ นาการล่ า ช้ า มี ห ลายกลุ่ ม หนึ่ ง ในนั้ น คื อ กลุ่ ม อาการออทิ ซึ ม (Autism Spectrum Disorders) ที่ มี ค วาม
บกพร่อง 3 ด้านหลัก คือ ภาษาและการสื่อความหมาย การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความสนใจแบบ
จาเพาะซ้าเดิม [2, 5] โดยจากรายงานการสารวจอัตราความชุกของกลุ่มอาการออทิซึมในสหรัฐอเมริกา [6] พบว่า
ในปี คศ. 2010 เด็ก 1 คนในเด็ก 68 คน (14.7 ต่อประชากรเด็กอายุ 8 ปี 1,000 คน) มีภาวะออทิซึม ซึ่งอัตรา
ความชุกนี้ เพิ่มสูงขึ้น จาก 1 ต่อ 150 คน ในปี ค.ศ. 2002 เพิ่มเป็น 1 ต่อ 110 ในปี ค.ศ. 2006 และเพิ่มเป็น 1 ต่อ
88 ในปี ค.ศ. 2008 จากอัตราความชุกของกลุ่มอาการออทิซึมที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ส่งผลให้จานวนผู้ป่วยกลุ่มออทิสติกที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการบาบัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก [3] บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการบาบัดอาการมีจานวนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยออทิสติกให้ทั่วถึงได้
การฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญสาหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ผู้ปกครองและผู้ดูแลจึง
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานของตนที่บ้าน แต่การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่มีปัญหาใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปัญหาในการสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างยากลาบาก ผู้บาบัดที่ไม่มีประสบการณ์อาจ
หงุดหงิด โมโห และแสดงอารมณ์เชิงลบระหว่างการบาบัดได้ ซึ่ง อาจส่งผลให้เด็ก ปิดกั้นตนเองจากการเรียนรู้
หรือไม่อยากเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผู้บาบัดเองอีกด้วย หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ
เพื่อช่วยเหลือ เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าสังคมได้ยาก ไม่สามารถประกอบอาชีพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
จาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ประชากรเด็กที่มีจานวนน้อยลงตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
[4] ก็ยิ่งขาดกาลังไปช่วยค้าจุนสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
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คณะผู้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี ได้ พั ฒ นาหุ่ น ยนต์ BLISS (Using Robot in Learning Intervention to Promote Social Skills for
Autism Therapy) [7] เพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับผู้บาบัดในการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก โดยมุ่งหวังให้หุ่นยนต์
เป็นสื่อกลางในการทากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ช่วยดึงดูดความสนใจเด็กให้อยู่กับกิจกรรม
สามารถดาเนินกิจกรรมซ้า ๆ ได้ตามจังหวะการเรียนรู้ของเด็กเพื่อช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันกับผู้บาบัด และ
สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมให้ผู้บาบัดที่มีความเชี่ยวชาญติดตามการฝึก วิเคราะห์ผล และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเด็กได้ หุ่นยนต์ BLISS เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับของเล่น มีสองล้อ มี
รูปทรงแคปซูล มีจอ LCD 2 จอที่สามารถแสดงดวงตาของหุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ มีคิ้ว ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับจอ
แสดงดวงตาสามารถใช้สื่อสารด้านอารมณ์ผ่านทางใบหน้า ได้ในระดับหนึ่ง ขณะเคลื่อนที่หุ่นยนต์สามารถควบคุม
การรักษาสมดุลให้แสดงหน้าตาในระดับเดิมได้ สามารถแสดงแสงไฟสีต่าง ๆ จาก LED ได้ มีลาโพงขนาดเล็กใน
หุ่นยนต์ซึ่งสามารถส่งเสียงต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ได้ตามสถานการณ์ หุ่นยนต์สามารถควบคุมได้โดยใช้การสื่อสารแบบ
ไร้สาย (Wireless communication) สาหรับทากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลาย
จากผลการทดสอบ [7] โดยจาลองสถานการณ์การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติกที่บ้านโดยผู้ปกครองเป็น
ผู้บาบัด หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยนาเกมจับคู่ภาพ เพื่อที่จะให้เด็กได้รู้จักคาศัพท์บนการ์ดหมวดต่าง ๆ เช่น สัตว์ สิ่งของ
หรือผลไม้ เป็นต้น รวมถึงการเข้าใจถึงกติกาของเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่นาไปสู่ การเคารพกติกาของสังคม พบว่าหุ่นยนต์
BLISS สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ เด็กสามารถเล่นเกมตามกติกาได้ ซึ่งเป็นการฝึกเคารพกติกาของสังคม
ได้ และช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองได้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การใช้
หุ่นยนต์มีแนวโน้มที่ จะช่วยให้ตนสอนบุตรหลานออทิสติกที่บ้านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในความคิดเห็นของกุมาร
แพทย์ ยังพบว่า เด็กบางคนสามารถแสดงศักยภาพได้ดีกว่าที่พบเห็นในการบาบัดตามปกติอีกด้วย [7] จึงมีแนวโน้ม
ว่ า หุ่ น ยนต์ BLISS จะสามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น หาศั ก ยภาพในตั ว เด็ ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพนั้ น ให้ เ ต็ ม
ความสามารถ และเติบโตเป็นกาลังสาคัญของประเทศเช่นเดียวกับเด็กปกติได้
นอกจากทักษะทางด้านสังคมแล้ว การรับรู้และเข้าใจภาษาก็เป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการใช้
ชีวิตประจาวัน การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากกิจกรรมเล่านิทานสามารถส่งเสริมทั้งการเข้าใจ
ภาษาและการใช้ภาษา รวมถึงเนื้อเรื่องในนิทานยังช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมและการเข้าใจผู้อื่นอีกด้วย
ศิริพรรณ แสนลัง และคณะ [1] พบว่า การนาเรื่องเล่าทางสังคม (Social Stories) มาใช้ในการฝึกให้เด็กออทิสติก
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นด้วยการใช้หนังสือนิทาน 3 มิติ (Pop Up) มีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นได้ [1] อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้ปกครองบางคนการเล่านิทานเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากการ
เล่านิทานให้ได้ผลดี ผู้เล่าจาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการสื่อสารกับเด็ก มีวิธีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ซึ่งการดึงดูด
ความสนใจเด็กออทิสติกให้สนใจกิจกรรมการเล่านิทานตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่ยาก ผู้บาบัดจาเป็นต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการดึงความสนใจของเด็กออทิสติกในการเล่านิทาน การใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการเล่า
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นิทานจึงมีแนวโน้มที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กออทิสติกให้มีความสนใจตลอดการเล่านิทาน และช่วยให้การ
เล่านิทานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสาหรับผู้ปกครอง คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ใหม่ให้มีลักษณะคล้าย
มนุษย์มากขึ้นเพื่อให้เป็นเสมือนเพื่อนช่วยเรียนรู้ของเด็ก และพัฒนานิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับ
หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ในการเล่านิทาน
สาหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก โดยมีสมมติฐานของการวิจัยคือ การใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับ
หุ่นยนต์สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกได้
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการบาบัดอาการของเด็กออทิสติกเป็นแนวคิดที่เกิดประโยชน์ทั้งกับเด็กออทิสติกและผู้
บาบัด ในงานวิจัยก่อนหน้า คณะผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้หุ่นยนต์ BLISS ด้วยเกมจับคู่ภาพ [7]
พบว่า เด็กสามารถเล่นเกมกับหุ่นยนต์ภายใต้การสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้ปกครองได้ดี ไม่มีอาการกลัวหุ่นยนต์
สามารถช่วยให้ผู้ปกครองสอนคาศัพท์ได้ง่ายขึ้น ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ปรับรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ใหม่และ
พัฒนานิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการการใช้หุ่นยนต์ช่วยในกิจกรรมเล่า
นิทาน โดยศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ในการเล่านิทาน
สาหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก วัดผลโดยใช้ระดับความสนใจในกิจกรรม ระดับความถูกต้องของการตอบ
คาถามด้านสังคมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในนิทาน และระดับความช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้บาบัด แล้วนามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างผลจากเด็กออทิสติกและผลจากเด็กพิเศษอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มอาการออทิซึมนั้น มีลักษณะ
อาการที่หลากหลาย กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จาเพาะได้ยาก อีกทั้งคนแต่ละคนยังมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวแปรที่
ไม่สามารถควบคุมได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหุ่นยนต์และนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ ให้เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษยิ่งขึ้น
ต่อไป
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1. ผู้เข้าร่วมการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กพิเศษที่อายุประมาณ 4 - 12 ปี ที่ไม่มีการแสดงออกถึงการปฏิเสธหุ่นยนต์ เช่น การ
ร้องไห้ ปฏิเสธการทากิจกรรมที่ต้องทาร่วมกับหุ่นยนต์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 6 คน
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กออทิสติกจานวน 3 คน และกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ จานวน 3 คน
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5.2. เครื่องมือที่ใช้
5.2.1. หุ่นยนต์ BLISS รุ่นที่ 2
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็นหุ่นยนต์ BLISS ที่ปรับรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์ใหม่ให้มีลักษณะคล้าย
มนุษย์มากขึ้นเพื่อให้เป็นเสมือนเพื่อนช่วยเรียนรู้ของเด็ก ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีคุณสมบัติอื่น ๆ คล้ายหุ่นยนต์
BLISS รุ่นที่ 1 คือ มีสองล้อทาให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ มีจอ LCD 2 จอ และ 2 คิ้ว ซึ่งสามารถใช้สื่อสารด้าน
อารมณ์ผ่านทางใบหน้าได้หลากหลายรูปแบบ สามารถแสดงแสงไฟสีต่าง ๆ จาก LED ได้ มีลาโพงขนาดเล็กส่งเสียง
ต่าง ๆ ที่ บันทึ ก ไว้ได้ หุ่นยนต์ส ามารถควบคุมได้โดยใช้การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless communication)
สาหรับทากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีปุ่มรับคาสั่ง และเซ็นเซอร์สาหรับ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย ประกอบกับ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ประมวลผลการทางานของหุ่นยนต์ ทาให้หุ่นยนต์
รองรับฟังก์ชั่นการทางานต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น และหุ่นยนต์สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกให้
หลากหลายมากขึ้น

ภาพที่ 1 หุ่นยนต์ BLISS รุ่นที่ 2
5.2.2. นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
จากแนวคิดที่นาเรื่องเล่าทางสังคมในรูปแบบหนังสือนิทานสามมิติมาใช้ในการฝึกให้เด็กออทิสติกมี
พฤติกรรมทางสังคมกับผู้อื่นที่ดีขึ้น [1] คณะผู้วิจัยออกแบบและพัฒนานิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ ให้สามารถใช้
งานร่วมกับหุ่นยนต์ BLISS ได้ สามารถรองรับนิทานได้หลายเรื่อง สามารถแสดงภาพนิทานเป็นสามมิติเพื่อให้เด็ก
จินตนาการได้ง่ายขึ้น และมีปุ่มรับคาสั่งหลายแบบไว้รองรับการปฏิสัมพันธ์จากเด็กได้ นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2 คือ
1) ฐาน สาหรับวางนิทานสามมิติ โดยมีปุ่มรับคาสั่งต่าง ๆ ที่ใช้การกด บิด และโยก ติดตั้งไว้
ด้านบนของฐาน สาหรับให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเล่านิทาน มีเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับ
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เครื่องหมายบ่งชี้บนหนังสือนิทานสามมิติ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสือ่ สารไร้สายกับหุ่นยนต์
BLISS เพื่อรับส่งสัญญาณระหว่างฐานและหุ่นยนต์ให้ทางานร่วมกัน
2) หนังสือนิทานสามมิติ ซึ่งในส่วนของภาพในหนังสือนิทาน ปรับด้วยการแยกชิ้น พับ และจัด
ให้เห็นเป็นสามมิติเมื่อเปิดหน้าไว้ เพื่อให้ดูสมจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นสาหรับเด็กออทิสติก ส่วน
ของข้อความเนื้อเรื่องนิทาน ปรับด้วยการเพิ่มสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับปุ่มรับคาสั่งบนส่วน
ฐาน ตัวเล่มหนังสือมีเครื่องหมายที่แสดงรหัสของเล่ม และแถบกระดาษยื่นออกจากตัวเล่ม
เพื่อบ่งชี้ให้ส่วนฐานรับรู้ว่าเป็นหนังสือนิทานสามมิติเรื่องอะไร และเปิดหน้าอะไร
ภาพที่ 3 แสดงภาพของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่พัฒนามาใช้ร่วมกับหุ่นยนต์

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบหลักของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ

ภาพที่ 3 หุ่นยนต์และนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
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5.2.3. นิทาน
ในการทดลองครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเลือกใช้หนังสือนิทานเรื่อง “แตงโมลายกับคุณยายวัว” ซึ่งเป็นนิทาน
รางวัลดาวรุ่ง รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 15 โดยมี รัตนา คชนาท เป็นผู้แต่งและวาดนิทานเล่มนี้ เนื่องจากตัวเนื้อเรื่องมี
ความสนุกและซ่อนข้อคิดต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น ความสามัคคี การมีน้าใจกับผู้อื่น ความผิดพลาด
เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยคานึงถึงผู้อื่นไม่ใช่เพียงเฉพาะผลประโยชน์ตน
นอกจากนี้ภาพในเรื่องก็ไม่ซับซ้อนเกินไปและมีความสวยงาม ซึ่ง คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากสานักพิมพ์
มูลนิธิเด็กให้ใช้ภาพและเนื้อเรื่องในการวิจยั ในครั้งนี้ได้
5.2.4. กิจกรรมที่ใช้ในการทดลอง
กิจกรรมเล่านิทานที่ใช้ในการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
1) การเล่านิทาน โดยระหว่างที่เล่าจะไม่มีการถามคาถาม เด็กพิเศษจะเป็นผู้ฟัง และหุ่นยนต์
จะทาหน้าที่เป็น ผู้เล่านิทาน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 - 15 นาทีในการเล่า
2) การเล่านิทานสอดแทรกการถามตอบ ในส่วนนี้จะคล้ายกับส่วนแรก โดยหุ่นยนต์จะทา
หน้าที่เล่าเรื่อง และสอดแทรกคาถามต่าง ๆ ขึ้นมาระหว่างการเล่านิทาน ซึ่งเด็กสามารถ
โต้ตอบกับหุ่นยนต์ได้ด้วยการเลือกกดปุ่มสวิตซ์ต่าง ๆ ที่ฐานของนิทานอิเล็กทรอนิกส์
5.3. การทดลองและการเก็บข้อมูลการทดลอง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของการใช้ นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้
ร่วมกับหุ่นยนต์ในการเล่านิทานสาหรับ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หุ่นยนต์มีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้กับผู้บาบัด โดย
หุ่นยนต์เป็นผู้เล่านิทาน และถามคาถาม ผู้ บาบัดมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็ก คอยให้ความ
ช่วยเหลือในการเปิดหน้าหนังสือนิทาน หรือการกดปุ่มต่าง ๆ และช่วยกระตุ้นให้เด็กตอบคาถาม เช่น ทวนคาถาม
เป็นต้น ในการทดลองผู้บาบัดใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับหุ่นยนต์ในกิจกรรมการเล่านิทาน ระหว่างการ
ทดลองดาเนินไป คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลการทดลองดังต่อไปนี้
5.3.1. ความสนใจของเด็กต่อกิจกรรม
ความสนใจของเด็กต่อกิจกรรม พิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาที่เด็กทากิจกรรมกับ
ระยะความสนใจ (Attention Span) ของเด็กในช่วงวัย ระยะเวลาที่เด็กสนใจทากิจกรรมจะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มการ
ทดลองจนกว่าเด็กจะลุกออกจากกิจกรรมเอง ระยะความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก (Attention span for
learning) สามารถคานวณได้จาก [9]
ระยะความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก = อายุของเด็ก + 1

(1)

หากเด็กให้ความสนใจทากิจกรรมนานกว่าระยะความสนใจตามอายุของเด็ก แสดงให้เห็นถึงระดับความสนใจต่อ
กิจกรรมที่ดี แต่หากเด็กแสดงอาการไม่อยากทากิจกรรมในระยะเวลาที่อยู่ในระยะความสนใจตามอายุของเด็ก
อาจแสดงให้เห็นว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมในมีความสนใจยิ่งขึ้น
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5.3.2. ความถูกต้องในการตอบคาถามของเด็ก
ระหว่างกิจกรรมช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นการเล่านิทานสอดแทรกคาถาม เมื่อการเล่านิทานดาเนินไปถึง
ตาแหน่งที่มีสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงการถามคาถามขึ้นในหนังสือนิทาน หุ่นยนต์จะถามคาถามที่เกี่ยวกับนิทาน เด็กจะ
ตอบคาถามผ่านการกดปุ่มที่แสดงถึงคาตอบแต่ละตัวเลือกคาตอบ คาถามทั้งหมดจะมีจานวน 9 ข้อ ซึ่งมีบาง
คาถามที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ทางสังคมร่วมด้วย ความถูกต้องในการตอบคาถามของเด็ก สามารถแสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจในคาศัพท์ เนื้อเรื่อง และทักษะสังคมที่สอดแทรกอยู่ในนิทานได้
5.3.3. ระดับการช่วยเหลือของผู้บาบัดในกิจกรรม
เนื่องจากความถูกต้องในการตอบคาถามอาจไม่สามารถแสดงถึงความเข้าใจของเด็กได้จริง หากเด็ก
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บาบัดมากจนเกินไป ในงานวิจัยนี้ ระดับการช่วยเหลือของผู้บาบัดในกิจกรรมพิจารณา
จากเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับดังนี้
1 คะแนน เด็กทากิจกรรมด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้การช่วยเหลือ
2 คะแนน เด็กทากิจกรรมได้ ผู้บาบัดช่วยโดยชีท้ ี่ภาพนิทาน
3 คะแนน เด็กทากิจกรรมได้ ผู้บาบัดช่วยอธิบายเกี่ยวกับคาถาม
4 คะแนน เด็กทากิจกรรมโดยมีผู้บาบัดช่วยอธิบายเกี่ยวกับคาถาม พร้อมชีท้ ี่ภาพนิทาน
5.3.4. ความเหมาะสมของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
ความเหมาะสมของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสาหรับงานวิจัยนาร่องนี้
พิจารณาจากประสบการณ์การใช้งานของผู้บาบัด โดยเก็บข้อมูลจาก 2 ส่วนคือ
1) จานวนครั้งที่ผู้ใช้งานสามารกดปุ่มสวิตซ์ตามลาดับกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้
เห็นว่า ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติได้
2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ าบั ด ต่ อ การใช้ ง านนิ ท านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามมิ ติ โดยการท า
แบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดลิเคิร์ทเพื่อแสดงระดับความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยน้อยที่สุด, เห็นด้วยน้อย, เห็นด้วยปานกลาง, เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พิเศษ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติในอนาคต
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดลองในส่วนของเด็กพิเศษแสดงไว้ในตารางที่ 1 จากผลการทดลอง พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้ง
กลุ่มเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษอื่น ๆ สนใจในกิจกรรมอย่างดีตลอดระยะเวลาทดลอง ซึ่งมีระยะเวลาที่สนใจใน
กิจกรรมมากกว่าระยะความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก แสดงให้เห็นว่า เด็กมีความสนใจในกิจกรรมอย่างดี การใช้
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหุ่นยนต์ในการเล่านิทานให้เด็กมีแนวโน้มที่ดีสาหรับทั้งเด็กออทิสติก และเด็กพิเศษ
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อื่น ๆ ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความสนใจในกิจกรรมของเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษอื่น ๆ ค่ามัธย
ฐานในกลุ่ ม เด็ ก ออทิ ส ติ ก มี ค่ า สู ง กว่ า เล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง อาจเพราะความสามารถในการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ออทิ ส ติ ก มี
ความสัมพันธ์กับ การมองภาพและการรับรู้ภาษา [8] อย่างไรก็ตาม ผลความสนใจในกลุ่มเด็กออทิสติกมีการ
กระจายตัวอย่างมาก ทดสอบทางสถิติด้วย Man-Whitney U Test แล้วไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสาคัญ
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลอง (เด็กพิเศษ) และผลการทดลอง
ผู้เข้าร่วม

กลุ่ม

อายุ

Attention

ระยะเวลาที่

เวลาทั้งหมด

ระยะเวลาที่เด็ก

จานวน

ค่ามัธยฐานของ

(ปี)

span for

เด็กสนใจ*

ที่ทดลอง

สนใจ ลบ

คาถามที่

ระดับการ

ทดลอง

learning

(นาที)

(นาที)

Attention

ตอบถูก

ช่วยเหลือของผู้

ลาดับที่

(นาที)

span for

(ข้อ)

บาบัด

การ

learning (นาที)

(คะแนน)

1

อื่น ๆ

5

6

18.4

18.4

12.4

8

2

2

อื่น ๆ

6

7

19.35

19.35

12.35

7

2

3

อื่น ๆ

5

6

19.25

19.25

13.25

3

2

4

ออทิสติก

4

5

20

20

15

6

2

5

ออทิสติก

10

11

18

18

7

4

1

6

ออทิสติก

5

6

27

27

21

5

2

* ระยะเวลาที่เด็กสนใจ จะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มการทดลองจนกว่าเด็กจะลุกออกจากกิจกรรมเอง

ภาพที่ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะความสนใจในกิจกรรมเกินระยะความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก
ระหว่างกลุ่มเด็กออทิสติกและกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ
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ในด้านความถูกต้องในการตอบคาถามของเด็ก ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างจานวนคาถามที่ตอบ
ได้ถูกต้องของเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษอื่น ๆ ค่ามัธยฐานในกลุ่มเด็กออทิสติกมีค่าต่ากว่ากลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ
เนื่องจากเป็นคาถามเชิงสังคมซึ่งเป็นความบกพร่องของเด็กออทิสติก อย่างไรก็ตาม ผลความถูกต้องในกลุ่มเด็ก
พิเศษอื่น ๆ มีการกระจายตัวมากกว่า เมื่อทดสอบทางสถิติด้วย Man-Whitney U Test แล้วไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มที่มีนัยสาคัญ ระหว่างที่ตอบคาถามกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บาบัดมากกว่า ดัง
แสดงได้ในภาพที่ 6 ผลรวมของคะแนนระดับการช่วยเหลือของผู้บาบัด (จากทุกคาถาม) ในกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ มี
ค่ามัธยฐานที่สูงกว่ากลุ่มเด็กออทิสติกเล็กน้อย แต่ ก็ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสาคัญเช่นกัน เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ความถูกต้องในการตอบคาถามที่เด็กทาได้เองโดยไม่มีการช่วยเหลือจากผู้บาบัดนั้น พบว่า กลุ่มเด็กออทิสติกมี
จานวนคาถามที่ตอบถูกได้เองมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 7 แต่ก็ยังไม่พบความแตกต่างทางสถิติ

ภาพที่ 5 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนคาถามที่ตอบได้ถูกต้องระหว่างกลุ่มเด็กออทิสติกและกลุ่มเด็กพิเศษ
อื่น ๆ

ภาพที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับการช่วยเหลือของผู้บาบัดในกิจกรรมระหว่างกลุ่มเด็กออทิสติกและ
กลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ
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ภาพที่ 7 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนคาถามที่ตอบได้ถูกต้องโดยไม่มีการช่วยเหลือจากผู้บาบัดระหว่าง
กลุ่มเด็กออทิสติกและกลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ
30

Times (Max 28)

25
20
15
10
5
0
Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

Round

ภาพที่ 8 กราฟแสดงจานวนครั้งที่ผู้ใช้งาน (ผู้บาบัด) กดปุ่มตามลาดับกิจกรรมได้ถูกต้องในแต่ละรอบการ
ทดลอง
ในด้านความเหมาะสมของนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิตินั้น ภาพที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ในรอบที่ 1 และรอบที่
2 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ใช้งานอยู่ระหว่างเรียนรู้ที่จะใช้งาน จึงมีบางครั้งที่ผู้ใช้งานกดปุ่มตามลาดับกิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถใช้งานตามลาดับกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง เมื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ความเห็นอยู่ในเกณฑ์ มีความเห็นด้วยมาก ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) นิทานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเด็ก
2) รูปภาพมีผลต่อความความสนใจของเด็ก
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3) น้าเสียงในการเล่านิทานมีผลต่อความสนใจของเด็ก
4) เด็กจะมีความสนใจมากขึ้นเมื่อนาหุ่นยนต์มาช่วยเล่านิทาน
5) หุ่นยนต์สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเล่านิทานง่ายขึ้นจากเดิม
6) กิจกรรมเล่านิทานร่วมกับหุ่นยนต์สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใช้งานมากขึ้น
7) น้าเสียงของหุ่นยนต์ในการเล่านิทานมีความน่ารัก น่าดึงดูด และน่าฟัง
8) นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติใช้งานง่าย และสะดวกสบายในการใช้เมื่อนามาควบคู่กับหุ่นยนต์
9) หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามารถทางานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีกว่านิทานปกติ
และผู้ใช้งานนิทานอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ความเห็นอยู่ในเกณฑ์ มีความเห็นด้วยปานกลาง ในหัวข้อต่อไปนี้
1) การเล่านิทานเป็นเรื่องง่ายสาหรับผู้ใช้งาน
2) ถ้ามีหุ่นยนต์ในกิจกรรมถามตอบจะสามารถส่งเสริม ให้เด็กมีความเข้าใจในนิทานและโต้ตอบ
มากขึ้น
3) ขนาดภาพบนหนังสือนิทานและตัวอักษรมีขนาดที่เหมาะสม
ผู้บาบัดคิดว่าการเล่านิทานไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก โดยเห็นด้วยในประเด็นส่วนใหญ่ของการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับหุ่นยนต์ช่วยในกิจกรรมการเล่านิทาน แต่ยังเห็นว่า นิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหุ่นยนต์ช่วยในกิจกรรมการ
เล่านิทานนั้น ยังสามารถปรับปรุงได้อีก เนื่องจากเด็กบางคนยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จึงไม่ค่อยเข้าใจคาถาม
ได้ ดี จ ากการฟั ง เพี ย งครั้ ง เดี ย ว ขนาดภาพบนหนั ง สื อ นิ ท านและตั ว อั ก ษรมี ข นาดที่ เ ล็ ก และผู้ ใ ช้ ง านได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในเรื่องของปุ่มสวิตซ์ที่มีความยากในการกดสาหรับเด็ก เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดเล็กยังพัฒนาได้ไม่ดี นัก
จึงควรปรับเปลี่ยนปุ่มต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของการใช้ นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ ในการเล่า
นิทานสาหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก นี้ ผลที่ได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า ทั้งกลุ่มเด็กออทิสติกและ
กลุ่มเด็กพิเศษอื่น ๆ ให้ความสนใจและได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้ นิทานอิเล็กทรอนิกส์
สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์มีความ
เหมาะสมต่อการส่งเสริมพั ฒนาการเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษอื่น ๆ ได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างน้อย เมื่อ
คานวณค่าทางสถิติแบบนอนพาราเมตริกด้วย Mann-Whitney U Test แล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
เช่นเดียวกัน ผู้บาบัดที่เข้าร่วมการทดลองมีจานวนเพียงคนเดียวจึงไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับด้านความ
เหมาะสมของนิทานอิเล็กทอนิกส์สามมิติ ได้ สามารถบอกได้เพียงว่า ขั้นตอนในการใช้งานนิทานอิเล็กทรอนิกส์
สามมิติอาจจะมีความซับซ้อน ทาให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้บาบัด ต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานนิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติ
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จานวน 3 รอบ จึงจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์สามมิติได้ อย่างไรก็ตาม ความ
คิ ด เห็ น ของผู้ บ าบั ด ที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ ง านเป็ น ความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานิ ท าน
อิเล็กทรอนิกส์สามมิติให้เหมาะสมสาหรับใช้งานมากขึ้น จากผลที่ได้ในการศึกษานาร่องนี้ คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะ
วิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากขึ้น เพื่อพัฒนานิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ ให้เหมาะสมต่อการใช้
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็ก
และเยาวชน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นานิทานของทางสานักพิมพ์มา
ใช้ ใ นงานวิ จั ย ขอขอบคุ ณ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองและผู้ บ าบั ด อย่ า งยิ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการทดลอง และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบ้านเล่นและเรียนรู้ครูน้อง ที่ให้ใช้สถานที่ในการ
ดาเนินงานวิจัย
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1. บทคัดย่อ
หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550
สถานประกอบการหลายแห่งที่ได้จ้างคนพิการเข้าทางานซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่คน
พิการได้อย่างมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าศึกษาโดย
ระบบการให้โควตา โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษา
พิการอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2548 และยังพยายามรับบุคลากรที่มีความบกพร่องทาง
ร่ า งกายเข้ า ท างานในสั ด ส่ ว น 1:100 เมื่ อ คนพิ ก ารได้ มี โ อกาสเข้ า มาเรี ย นรู้ ห รื อ ท างานในสถานศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคนปกติกับคนพิการ เป็นการสร้างชุมชน
เล็ก ๆ ที่เกิดความเอื้อาทรต่อกัน เคารพและพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในชุมชนของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีเจ้าหน้าที่วีลแชร์ร่วมสร้างกระบวนการให้แก่สมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความสามารถของคนพิการ ในสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกันของ
โรงเรียนและเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใ นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาเพื่อคนพิการสู่ การเป็นนวัตกรสังคมซึ่งเป็นจุดมุ่ งหมายหลักของการ
พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนแห่งนี้
คาสาคัญ: นวัตกรรมการศึกษา; คนพิการเป็นฐาน; ชุมชนแห่งการเรียนรู;้
โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract
After the declaration Persons with Disabilities Empowerment Act, B.E. 2550 (2007),
many establishments employ persons with disabilities to work, which promotes their
professionalism and quality of life for the disabled. Thammasat University is the first university
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that provides opportunities for persons with disabilities to study by the quota system. It has
set up a Disability Services Center to support the education of disabled students effectively
since 2005, also try to get people with physical disabilities to work in the ratio of 1: 100. When
persons with disabilities have the opportunity to learn or work in schools, the obvious
occurrence is the mutual learning between the normal and the disabled. It is a small
community that has a good relationship with each other, respect and be ready to learn
together. As clearly shown in the community of Thammasat Secondary School, wheelchair
staff provides learning support to all members of the school, especially learning about the
ability of the disabled in “the society of respect and shared learning”of the school. This can
inspire the students of the the school to innovate to solve the problem of disability for social
purposes, which is the main purpose of the school to develop social innovators.
Keywords: Innovative Education; Disabilities-based; Learning Community;
Thammasat Secondary School
2. บทนา
คนพิการเป็นบุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรม
สติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุ ปสรรคในด้านต่างๆและมีความจาเป็นต้องการ
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป (สานักนายกรัฐมนตรี , 2550: 1) และนับตั้งแต่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ซึ่งมีสาระสาคัญคือ มีความมุ่งหมายให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกาหนดให้คนพิการที่ได้รับ
การจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญ ญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิ การ พ.ศ.2534 มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ
ด้านสังคมผลจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้มีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งทาหน้าที่เสนอแนะ
นโยบายการดาเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ย วกับการสงเคราะห์การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปและก่อให้เกิด “แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544” ซึ่งนับเป็นแผนฉบับแรกในการดาเนินงานด้านคนพิการให้ได้รับการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อมาได้มี
การจัดทา “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549” ซึ่งเป็นแผนฉบับที่สองที่ได้มีก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดทาแผนตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมมิติ
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ของคุณภาพชีวิตของคนพิการและเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ
ในเวลาต่อมา
3. กฎหมายเพื่อคนพิการสู่การปฏิบัติ
สังคมไทยในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเพิ่มมาก
ขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก ารหลายฉบั บ จนน ามาสู่ ก ารประกาศ
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม และพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต คนพิก ารพ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ก าหนดสิ ทธิและ
สวัสดิการคนพิการเพิ่มเติมอย่างชัดเจนเป็นการเพิ่มสวัสดิการแก่คนพิการทุกประเภทรวมถึงผู้ดูแลคนพิการ
และกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่งผลให้เกิดกฎหมายลูกต่างๆตามมามากมาย
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ความหมายของการส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการว่าเป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการการจัดสวัสดิการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการสนับสนุนให้คนพิการดารงชีวิตอิสระมี
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (สานักนายกรัฐมนตรี, 2550: 1) ซึ่งรัฐเห็น
ว่าคนพิการเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศแต่เพราะสภาพของความพิการเป็นอุปสรรคในการดารงชีวิต
ในการประกอบอาชีพและในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมตามสิทธิของคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา 20
โดยสรุปคือ 1) การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ 2) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม 3) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 4) การ
ยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 5) การ
ช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเป็นสาธารณะ 6) ข้อมูล
ข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภท 7) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด 8) สิทธิที่จะนาสัตว์นาทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์นาทางหรือเครื่องช่วยความพิการใดๆติดตัวไปใน
ยานพาหนะหรื อ สถานที่ ใ ดๆเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเดิ น ทางและการได้ รั บ สิ่ ง อ านวยความสะด วกอั น เป็ น
สาธารณะโดยได้รับการยกเว้นค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเพิ่มเติมสาหรับสัตว์เครื่องมืออุปกรณ์หรือ
เครื่องช่วยความพิการดังกล่าว 9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดในระเบียบและ 10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยคนพิการหรือการจัดให้มีสวัสดิการ
อื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ (สานักนายกรัฐมนตรี, 2550: 6) ข้อสังเกต
สาคัญของ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 คือมีเจตนาคุ้มครองสิทธิของคนพิการไม่ให้ถูก
ละเมิดซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534 ที่กล่าวถึงเพียงการ
ส่งเสริมสิทธิของคนพิการโดยมิได้มีการห้ามไม่ให้ละเมิดสิทธิเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ห้ามการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่ เ ป็ น ธรรมรวมทั้ ง ก าหนดบทลงโทษนอกจากนี้ ยั ง ปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารโดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนซึ่งรวมถึงองค์กรคนพิการและเปิดให้คนพิการมีสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
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สะดวกต่าง ๆซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆได้เสมือนคนทั่วไป (สานัก
นายกรัฐมนตรี, 2550: 1)
นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 บัญญัติให้จัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติขึ้นเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นคน
พิการกาหนดสิทธิประโยชน์ที่กว้างขวางเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่ งขึ้นและมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ชัดแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่สาคัญนั่นคือการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการน่าจะเป็นผลทาให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การที่ให้องค์กรด้านคน
พิการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคตจะทาให้เกิดเครือข่ายในการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่
มีเป้าหมายการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของคนพิการและองค์กรคนพิการในอันที่จะทาให้สังคม
ตระหนักถึงการให้โอกาสคนพิการได้พัฒนาศักยภาพตนเองและประชาชนทั่วไปมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคน
พิการและความพิการมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านของสังคมสู่สังคมแห่งการเคารพและ
เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างชัดเจนยิ่ง
4. คนพิการกับการศึกษา
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษา โดยให้สิทธิในการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
หรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไปหรือการศึกษา
ทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสื่อบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม นั่นก็หมายถึงการ
ส่งเสริมการช่วยเหลือให้คนพิการได้รับบริการการศึกษาตามศักยภาพและความสนใจโดยจัดให้มีโรงเรียน
เฉพาะทางสาหรับคนพิการมีโรงเรียนสายอาชีพและสายสามัญมีอุปกรณ์การศึกษาสาหรับคนพิการมีการศึกษา
นอกโรงเรียนที่ รัฐจัดให้คนพิการโดยเฉพาะมีการจัดสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเช่นการนา
โปรแกรม Speech Viewer มาใช้เพื่อช่วยในการฝึกออกเสียงและฝึกพูดซึ่งคนพิการทุกคนจะได้รับความเท่า
เทียมและความเสมอภาคในการศึกษาหลังจากที่มีการประกาศใช้นโยบายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
สถานศึกษาต่างขานรับและนานโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นระบบการส่งต่อจากสถานศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถานศึกษาหนึ่ง บุคลากรในสถานศึกษายังไม่มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับคนพิการ หรือสถานศึกษาขาดรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยปัญหาที่มีมากคือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล โดยสถานศึกษายังไม่ได้มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของนักเรียนพิการ ส่วนการวัดและประเมินผลก็กาหนดการประเมินที่
ต่ ากว่ า นั ก เรี ย นทั่ ว ไปในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนยั ง ยึ ด ครู เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางโดยไม่ มี ก ารปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้
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สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities
– CRPD) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 และมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ อย่างทั่วถึง
รวมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ โดยคนพิการจะได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการ
พัฒนาชีวิตและทักษะ ทางสังคม เพื่อสามารถเข้าร่วมการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกกีดกันจากการศึกษามีการ
ส่งเสริมระบบการเรียนร่วมที่มีคุณภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้มี
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาทางสังคม รัฐต้องพัฒนาครูตลอดจนผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ให้ จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม ได้ รั บ บริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม สมรรถภาพและการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ ที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน การศึกษา บริการทางสังคม โดยเป็นไปตามความสมัคร
ใจของคนพิการ มีหลักวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง คนพิการ
ต้องมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอ รวมถึงอาหาร น้าสะอาดปัจจัยสี่ และสภาพการครองชีพที่สามารถ
เข้าถึงบริการ อุปกรณ์ ความช่วยเหลือ การขจัดความยากจน โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการ สตรีพิการ ผู้สูงอายุ
เข้าถึงสวสดิการของรัฐและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ (สมพร หวานเสร็จ, 2554) สาหรับรูปแบบการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการในศตวรรษที่ 21 ควรมีทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลายและมีมาตรฐาน ซึ่งคน
พิการและผู้ปกครองสามารถเลือกรับบริการได้ตามสภาพความต้องการจาเป็นโดยทุกรูปแบบได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและระเบียบวิธีการวัดประเมินผล
ควรให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทครอบครัวและอาชีพในท้องถิ่ น ทั้งนี้ให้มีการกากับติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยเน้น การประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ความก้าวหน้าของพัฒนาการของ
นักเรียนเป็นฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทั้งนี้ให้มีระเบียบ แนวทาง วิธีปฏิบัติ การกากับ ติดตามอย่าง
ชัดเจน มีการกากับและประเมินผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาทุกระบบ
5. คนพิการกับการทางานด้านการศึกษา
นอกจากการศึกษาแล้วการมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติถือเป็นสุดยอด
ความปรารถนาของทุกคน เพราะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถดารงชีวิตอิสระ สามารถตัดสินใจและทาตาม
ทางเลือกของเราเองได้อันแสดงถึงคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้การจ้างงานและสร้างอาชีพ
ส าหรั บ คนพิ ก ารจึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ใ ห้ แ ก่ ค นกลุ่ ม นี้ เ ป็ น อย่ า งมาก โดยใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2556
ก็ได้มีการกาหนดไว้ให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระครอบครัว
และสังคม แต่แม้กฎหมายจะออกมาหลายปี ก็ยังพบการปฏิบัติที่มีน้อยและไม่ทั่วถึง หรือกรณีที่มีการจ้าง
โอกาสก็จะเป็นของคนที่มีความพิการไม่มากนัก ด้วยเหตุที่ว่าคนพิการกว่าร้อยละ 90 ยังขาดโอกาสทาง
การศึกษาความพร้อม และทั กษะคนพิการที่หางาน (Supply Side) กับตาแหน่งงานและทักษะที่นายจ้าง
ต้องการ (Demand Side) ไม่สอดคล้องกันรวมทั้งการขาดความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้อานวย
ความสะดวกให้กับคนพิการในการเข้าถึงสิทธิ (สุวภา จรดลและ โชคชัย สุทธาเวศ, 2556)
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ปัจจุบันมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นกลไกเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่ายธุรกิจประมาณ 400 แห่ง
และภาคีเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงคนพิการ โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2559 มูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม (โดยการสนับสนุนของ สสส.) ได้นาร่องร่วมกับบริษัท 88 แห่ง จ้างงานคนพิการเพื่อทางานในชุมชน
และส่งเสริมอาชีพคนพิการกว่า 1,277 คนทั่วประเทศ (ทดแทนการนาเงินส่งเข้ากองทุน) ส่งผลให้เม็ดเงินกว่า
120 ล้านบาทไปถึงมือคนพิการโดยตรงผ่ านการทางานและประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชีวิ ตใน
ภูมิลาเนาของคนพิการ ทาให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป โดยมีบริษัทจด
ทะเบียนร่วมนาร่องหลายแห่ง (มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, 2561) โดยในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอย่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็พบว่ามีคนพิการได้รับโอกาสให้เข้าไปทางานอยู่บ้าง ทั้ง
บทบาทของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาทั่วไป เป็นต้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของวุฒิทางการศึกษา และความรู้ความสามารถเฉพาะ ดังกรณี มีครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้พิการ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
กรณีการทางานด้านการศึกษาถือเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญในการสร้างคุณค่าของการศึกษาตลอด
ชีวิตที่คนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมนั่นแสดงให้เห็นว่า
บทบาทของคนพิการในการศึกษาศตวรรษที่ 21 จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สาให้ สถานศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกันอย่างสมบูรณ์
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับโอกาสของคนพิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่ม “โครงการนักศึกษา
พิการ” และเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสทางการศึกษาในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดย
เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีคณะที่ให้โควตา
นักศึกษาพิการ จานวน 20 คณะ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบั ญ ชีคณะ
รั ฐ ศาสตร์ ค ณะเศรษฐศาสตร์ ค ณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ ค ณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชนคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธรวิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมี
ระบบทางกายภาพที่อานวยความสะดวกแก่คนพิการครบครัน ทั้งทางลาด ลิฟท์ จนถึงรถวีลแชร์ ไฟฟ้าและ
รถสามล้อดัดแปลงให้นักศึกษาได้ยืมใช้ด้วย และยังจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2548 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริการ จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก อบรม ให้คาปรึกษา และจัดหางาน แก่
นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ ท่าพระจันทร์
รังสิต ลาปาง และพัทยา พบว่าได้มีการจัดเส้นทางสาหรับคนพิการไว้ตลอดทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีทางลาด
ที่สามารถเข็นรถเข็นขึ้นได้และทางเดินหรือลิฟต์ที่เป็นอักษรเบรล ทาให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิ ตและเรียนในรั้ว
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มหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกมากขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเท่า
เทียมกับทุกคน รวมทั้งยังให้โอกาสรับบุคลากรผู้พิการเข้าทางานเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
มากขึ้ น ด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม พระราชบั ญ ญั ติส่ งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชี วิต คนพิ การแห่ง ชาติ และ
กฎกระทรวงแรงงานที่กาหนดให้สถานประกอบการต้องรับผู้พิการเข้าทางานในสัดส่วน1:100
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนในการให้ความสาคัญกับผู้พิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์วิริยะเป็นบัณฑิตที่จบจาก
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบัน เป็นหัวเรี่ยวแรงหลักในการทางานเพื่อสิทธิอันเท่าเทียมของ
คนพิการมายาวนานกว่า 40 ปี จนถึงวันนี้ก็ยังทาต่อเนื่องเพื่ อสร้างความยั่งยืนให้บังเกิด และถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ท่านยังคงไม่หยุดทางาน ล่าสุดได้ร่วมดาเนินการโครงการ Make
the Right Real ซึ่งจัดทาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อ ‘เพิ่มเงิน เพิ่มรายได้ ’ ‘สร้างอาชีพใน
ชุมชน’ โดยทาในนามของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ท่านเป็นประธานอยู่นั่นเอง (ศศิธร, 2560) ทั้งนี้แนวทางในการทางานของศาสตราจารย์วิริยะคือแนว
ทางการช่วยคนพิการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่เคยพระราชทานไว้
เมื่อ พ.ศ. 2517 ที่ว่า‘ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้’
จากกรณีดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กลายเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ที่มุ่งสร้างพลังแก่นักศึกษาทุกรูปแบบ และใช้พลังของนักศึกษาพิการหรือคนพิการเหล่านี้มาเป็น
ต้นแบบสาคัญ เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายให้แก่สังคมเพื่อบริการสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
7. คนพิการในสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้โอกาสคนพิการเข้ามาศึกษาและรับเข้าทางานในส่วนงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อการขับเคลื่อน
องค์กรที่สอดคล้องกับคาขวัญที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน” เป็นการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ เป็นการสร้างกลุ่มคนที่ตระหนักถึง
ความสาคัญ ความจาเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนา
ความรู้มาใช้ประโยชน์ ทุกคนคิดและปฏิบัติร่วมกันแบบหุ้ นส่วน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดาเนินชีวิตไปพร้อมๆ
กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่เพื่อนาไปพัฒนาตนเองและชุมชน (สนอง โลหิต
วิเศษ, 2559) ซึ่งในปัจจุบันก็พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ของชาติในการพั ฒนา
ประเทศ การพัฒนาประเทศย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล ชุมชนสังคม และ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายไปสู่การสร้างสังคมและประเทศแห่งการเรียนรู้ สังคมและประเทศแห่งความรู้ การ
เรียนรู้ด้วยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาให้คนเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นจนสามารถพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการคิด วิเคราะห์ และนาความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
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ใหม่ สามารถนาไปใช้ในกลุ่มสมาชิกที่ปฏิบัติร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกัน ส่งผลกระทบ (impact) ต่อความสาเร็จใน
การเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้เต็มตามศักยภาพต่างๆ ให้กับชุมชน ซึ่ง
หากจะเปรียบเทียบกับสภาพของชุมชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แม้จะเป็นชุมชนขนาดย่อมแต่ทุกภาค
ส่วนต่างได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกัน
ไม่เพียงเฉพาะมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่สถานศึกษาเล็ก ๆ ที่ก่อกาเนิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2558
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง คื อ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้มีโอกาสซึมซับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีผู้พิการเข้ามาทางานใน
สถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน โดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เป็นส่วนงานภายในของ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นภายใต้ปรัชญาที่ว่า “การเรียนรู้ ที่ดีเป็นสิ่ง
ประเสริฐสุดของชีวิต ” จึงได้ออกแบบ “ระบบนิเวศการเรียนรู้ ” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยอื่น ๆ ที่ล้อมรอบตัวผู้เรียน) ซึ่ง
การให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างเข้มข้น
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็น Active Learner ที่มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 ด้าน คือ
การสังเกต การจดบันทึก การค้นหาความรู้เพิ่มเติม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
โรงเรียน คือ สังคมแห่งการเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้ครูผู้สอนได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตรตาม
กลุ่มประสบการณ์ทั้ง 5 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics) มนุษย์กับ
สั ง คม (People and Society) สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะ (Health and Well-being) การสื่ อ สารและภาษา
(Communication and Language) สุนทรียะทางศิลปะ (Appreciation of Arts)
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาคือ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานในแนวคิด “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน ” ด้วยเหตุนี้การมีคนพิการ
เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ วี ล แชร์ ใ นส่ ว นงานห้ อ งสมุ ด และงานธุ ร การของโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเป็นอีกหนึ่งการเคารพสิทธิและการร่วมเรี ยนรู้ระหว่างกันของผู้เรียนซึ่งเป็นเด็ก
และเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงานภายในสถานศึกษาแห่งนี้ โดย
เจ้ า หน้ า ที่ วี ล แชร์ ท่ า นนี้ ยั ง ได้ รั บ โอกาสเข้ า มาศึ ก ษาในคณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนหน้านี้ด้วย ปัจจุบัน ถือเป็นกาลังหลักในการพัฒนางานห้องสมุด จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะเรื่องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในฐานะเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทจี่ ะต้องได้รับการบ่มเพาะให้เป็น นวัตกรสังคม ต่อไปในอนาคต
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8. นวัตรรมการศึกษาจากคนพิการ
ในช่วงกว่า 1 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาศึกษาอย่างเต็ม
รูปแบบ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาปกติหรือบุคลากรที่ทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อทาให้คนพิการที่อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเติมเต็ม
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ จนเกิดเป็นผลงานที่ประจักษ์ต่อสังคมมาอย่างต่ อเนื่อง เช่น นวัตกรรมชุดถอด
ประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า และนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการช่วยพยุงน้าหนักบางส่วน เพื่อ
แก้ปัญหาให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนสูงถึงกว่า 8.5 แสนคน ซึ่งคน
พิการส่วนใหญ่นอกจากจะสูญเสียความสามารถทางร่างกายแล้ว ยังมีความยากลาบากในการเคลื่อนไหวโดย
ไม่สามารถเดินทางไปที่ไกล ๆ ด้วยตนเองได้ ในขณะเดียวกันจานวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูและ
กายภาพบาบัดในประเทศไทยก็มีอยู่จากัด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องมาจากต้นทุนในการนาเข้าอุปกรณ์
จากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 4 -10 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการฟื้นฟู
ร่างกายดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่มุ่งศึกษาวิจัย ค้นคว้า
และพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยและเอื้อประโยชน์แก่สังคม จึงได้คิดค้นต้นแบบนวัตกรรมที่ ผู้พิการสามารถ
เข้าถึงการฟื้นฟูรักษาได้ในราคาประหยัด (ไทยทริบูน, 2559) โดย นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการ
แบบใช้ไฟฟ้า (Power add on) ดังภาพที่ 1 เป็นนวัตกรรมที่จะทาให้การเดินทางของผู้ป่วยเปลี่ยนไป สามารถ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่ใช้รถวีลแชร์ (Wheel Chair) เพียงแค่ออกแรง “บิดคันเร่ง” ผู้ป่วยก็จะสามารถ
เคลื่อนที่ได้ในระยะที่ไกลขึ้น โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า แม้พื้นถนนจะมีลักษณะขรุขระหรือลาดชันทั้งนี้นวัตกรรม
ดังกล่าวเป็นชุดถอดประกอบที่มีต้นกาลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ที่ล้อที่มีจุดเด่นคือผู้ พิการสามารถนา
นวัตกรรมมาติดตั้งกับวีลแชร์คันเดิมของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อประกอบแล้วเสร็จจะมีลักษณะคล้าย
รถจักรยานสามล้อ พร้อมกันนี้ยังสามารถถอดประกอบ หรือ พับเก็บเข้าไปในรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจน
ลิฟต์ขนาดเล็กได้อย่างสะดวก โดยล่าสุด ทางสโมสรโรตารี่สากล (ภาคใต้) ได้ขอให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สั่งผลิตให้
จานวน 40 คัน เพื่อบริจาคไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
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ภาพที่ 1 : นวัตกรรมชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า (Power add on)
(ที่มา https://siamrath.co.th/n/715)

ส่ ว นนวั ต กรรมชุ ด ฝึ ก เดิ น ด้ ว ยการพยุ ง น้ าหนั ก บางส่ ว น (TU GAIT TRAINER) ดั ง ภาพที่ 2 เป็ น
นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียการทรงตัว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากภาวะโรคหลอดเลือดสมองที่ไป
เลี้ยงสมองเกิดการแตก หรือ ตีบ ซึ่งส่งผลให้สมองขาดอาหารและออกซิเจน จนทาลายเซลล์สมองทาให้ระบบ
ประสาทในส่วนควบคุมเสียหายไม่สามารถควบคุมหรือสั่งการร่างกายได้ในเวลาต่อมา ให้สามารถกลับมาเดิน
ได้อีกครั้ง เพียงผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนเครื่องฝึกเดิน พร้อมกับรัดสายช่วยพยุงน้าหนัก และจับราวหัดเดินให้กระชับ
จากนั้นระบบจะฝึกให้ผู้ป่วยก้าวเดินอย่างช้า ๆ คล้ายกับการเดินอยู่บนลู่วิ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นข้อต่อต่าง ๆ
ทั้งข้อเข่าและข้อเท้าของผู้ป่วยเกิดความคุ้นเคย ตลอดจนมีท่วงท่าการเดินหรือการลงน้าหนักเท้าเสมือนคน
ปกติโดยผู้ป่วยควรฝึกเดินเป็นประจา เฉลี่ยวันละ 20-30 นาที เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี
นวัตกรรมดังกล่าว มีราคาต้นทุนอยู่ที่ 600,000 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดในรุ่นใหญ่ที่มีการควบคุม
ซับซ้อนถึง 10 เท่า พร้อมกันนี้ ยังมีแผนวางขายสู่ท้องตลาดเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอีกด้วย
ทั้ ง นี้ นวั ต กรรมดั ง กล่ า ว เป็ น ผลงานการวิ จั ย ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ส าขาวิ ศ วกรรมทาง
การแพทย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
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ภาพที่ 2 : นวัตกรรมชุดฝึกเดิน ด้วยการพยุงน้าหนักบางส่วน (TU GAIT TRAINER)
(ที่มา https://www.facebook.com/MedicalEngineeringThammasatUni/photos/)

นอกจากนั้นในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้รับ
โอกาสจากกลุ่ม The Guide Light สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนจานวน 102 คน ในปีการศึกษา 2560
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรสังคม โดย กลุ่มดังกล่าวได้สร้างนวัตกรรมเพื่อนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น โดยการสร้าง Material Hub รวบรวมสื่อการเรียนเพื่อนาไปใช้กับโปรแกรม “ตา
ทิพย์” ที่สามารถอ่านออกเสียงได้ The Guide Light เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อขยายทางเลือกให้ผู้พิการ
ทางการมองเห็นมีโอกาสเรียนหนังสือด้วยสื่อการสอนที่เหมาะสมและเข้าถึงง่าย การเป็นตัวกลางและเสียง
สะท้อนที่ช่วยกระชับช่องว่างของคนตาบอดและสังคมให้แคบลง ตลอดจนเป็นประกายไฟแห่งความหวังดวง
เล็ก ๆ ที่ทาให้หัว ใจของคนตาบอดรวมถึง ตัว เรามีความภาคภูมิใจร่วมกัน โครงการดัง กล่า วเกิดขึ้นโดย
นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีเพื่อนตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีเป็นผู้พิการ
ทางการมองเห็น ซึ่งเมื่อพิจารณาสาเหตุของนักศึกษาตาบอดที่เรียนไม่จบปริญญาตรี พบว่าเพราะเขาไม่มีสื่ อ
การเรียนที่ดีพอ ซึ่งวิธีการที่คนตาบอดจะเข้าถึงหนังสือเรียนได้ก็จากการบอกให้เพื่อนให้ช่วยอ่าน The
Guide Light จึงเข้าไปทางานร่วมกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกาศรับ
อาสาสมัครที่จะมาช่วยพิมพ์เนื้อหาจากกระดาษจดบันทึกของเพื่อนและตัวอย่างข้อสอบที่ต้องทาก่อนสอบ
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เพื่อ นาเข้า สู ่เ ว็บ ไซต์ข อง The Guide Light ทั้ง หมด เมื่อ เป็น ไฟล์เ อกสารในคอมพิว เตอร์เ รีย บร้อ ยแล้ว
นักศึกษาพิการทางสายตาเหล่านั้นจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วย ‘โปรแกรมพีพีเอตาทิพย์ (PPA Tatip)’ หรือเรียก
สั้น ๆ ว่า ‘โปรแกรมตาทิพย์’ ที่ใช้ช่วยอ่าน ตาทิพย์เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอ ซึ่งการทางานจะอ่านทุกอย่าง
ที่อยู่บนหน้าจอ จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง คนตาบอดจะควบคุมโดยการกดขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ถ้าปรกติมัน
จะอ่านไปเรื่อย ๆ ถ้าจะให้อ่านเฉพาะ heading กดตัว H หรืออยากให้อ่านตรง link ก็กดตัว L หรือถ้าอยาก
ให้อ่านรูปภาพก็กดตัว G มันจะอ่านออกมาเป็นเสียง ซึ่งคนเขียนเว็บก็ต้องใส่คาบรรยายว่ารูปภาพเป็นอะไร
เกี่ยวกับอะไร คนตาบอดก็จะรู้ว่ารูปภาพนี้เป็นอย่างไรนั่นเอง
9. นวัตกรรมการศึกษาจาก กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาครั้งใหญ่ให้แก่ระบบการศึกษาไทยซึ่งเป็น
ระบบการศึกษาที่เน้นท่องจามากกว่าทาความเข้าใจ และบรรยากาศของการแข่งขันเพื่ อไปสู่ความสาเร็จตาม
ค่านิยมของสังคม ทาให้กลายเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในวัฒนธรรมการศึกษาไทย จนส่งผลให้เด็กและเยาวชน
จานวนไม่น้อยขาดความสุขในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มองโรงเรียนเป็นเพียงพื้นที่แห่งการแข่งขัน และเติบโตเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษาโดยปราศจากการค้นพบศักยภาพและความสนใจของตัวเอง
การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เ พื่ อ เป็ น พื้ น ที่ บ่ ม เพาะนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ให้สามารถเติบโตอย่างมีมิติ เป็นมนุษย์ที่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ค้นพบศักยภาพและความสนใจ
ของตัวเอง สามารถลงลึกในสิ่งที่รักจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นรากฐานสู่การต่อยอดไปยังการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขภายใต้ปรัชญาที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของ
ชีวิต” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแบบ “ระบบนิเวศการเรียนรู้ ” ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยอื่นๆ
ที่ล้อมรอบตัวผู้เรียน) ซึ่งการให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ในส่ ว นของระบบนิ เ วศการเรี ย นรู้ นี้ เ องที่ ท าให้ โ รงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ ห้
ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันจนทาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ว่า “สังคมแห่งการ
เคารพและการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ” โดยจากนโยบายการรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาและรั บ เข้ า ท างานของ
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ผู้พิ ก ารเข้า มาเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของหน่ว ยงาน โรงเรี ย นสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนปกติกับคนพิการผ่านการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิตจริ ง กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรสังคมตัวน้อยผ่านการ
จัดการเรียนรู้ชมรมนวัตกรรมสังคมซึ่งดาเนินการจัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์จานวน 1.5 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นคุณค่าของการทางานเพื่อแก้ปัญหาสังคม บ่มเพาะแนวคิดจิตสานึกสาธารณะ
ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคต
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10. บทสรุป
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนคนพิการที่มี บัตรประจาตัวคนพิการกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจานวนนี้มีคนพิการที่ได้รับการศึกษาถึงร้อยละ 70 แต่มีเพียงร้อยละ 30
เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า ถึงแม้สังคมจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสิทธิและความเท่าเทียมกันของคนปกติและคนพิการผ่านรูปแบบการดาเนินการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย แต่ความตระหนักของหน่วยงานที่นาไปใช้ยังไม่มีความจริงจังและจริงใจกับคน
กลุ่มนี้มากนัก ในช่วงที่สังคมแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีทักษะหลากหลายที่คนในสังคม
จะต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถเพื่อให้มีโอกาสทางการประกอบอาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ระบบการศึกษาและสถานศึกษาอาจเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะพัฒนาให้เกิดกระบวนการเพื่อการตื่นรู้ของ
พลเมือง ในส่วนของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา ส่งผลให้ผู้พิการได้รับการศึกษามากขึ้นและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ
เพิ่มมากขึ้นด้วย หากพิจารณาเฉพาะประเด็นด้านการศึกษาทั้งกรณีที่คนพิการเข้ามาเป็นผู้เรียนในสถานศึกษา
และเข้ามาประกอบอาชีพในสถานศึกษาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สถานศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน ดังที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเรียนรู้ร่วมกันนี้นอกจากจะเป็นการให้กาลังใจคนพิการให้มีการพัฒนา
ทางการศึกษาและวิชาชีพแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจที่สาคัญให้แก่คนปกติในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันหากทุกภาคส่วนในสังคมได้ลองปรับ
มุมมองนอกจากการเข้าใจคนพิการแต่การได้ เห็นคุณค่าจากคนพิการในการเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมเกิดพลัง
มหาศาลในการพัฒนาองค์กร โดยเริ่มจากการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน นาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
แปลกใหม่ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนพิการได้อย่างมีความสุขและเกิด
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีพลังอย่างยั่งยืนในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
ไทยทริบูน. (2559). “มธ. โชว์ 2 นวัตกรรมฟื้นฟู 'ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว' หลังพบสถิติผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว”.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.cedsquaretu.com/ced-square-on-thepress/-2เมื่อ 8 เมษายน 2561.
นวัตกรรมทางสังคม, มูลนิธิ. (2561). แผนงานคนพิการ (การจ้างงานรูปแบบใหม่).มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก https://www.sif.or.th/aboutus/ เมื่อ 8 เมษายน 2561.
นายกรั ฐ มนตรี , ส านั ก . (2550). พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550.
กรุงเทพมหานคร :สานักนายกรัฐมนตรี.
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลนักศึกษาพิการ และติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการได้รับบริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจาก
มหาวิทยาลั ย ได้อย่ างเหมาะสม กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
จานวน 5 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดาเนินงาน คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการ
พั ฒ นาระบบ 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การวางแผนพั ฒ นาระบบ การวิ เ คราะห์ ร ะบบ การออกแบบระบบ
การพัฒนาและนาระบบไปใช้งาน และการดูแลระบบและการประเมินผล โดยพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วย
ภาษา PHP และจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ย MySQL ซึ่ ง มี ก ระบวนการที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) การจั ด การประวัติ
นักศึกษาพิการ 2) ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ 3) แบ่งปันสื่อการเรียนการสอน 4) เผยแพร่กิจกรรมของ
นักศึกษาพิการ 5) การจัดการทุนการศึกษา 6) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ
7) การแสดงสถิตินั กศึกษาพิการในสถาบั นอุดมศึกษา และ 8) การส่ งข้อมูล ให้ ส านักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ =4.34,
S.D.=0.64)
คาสาคัญ: ระบบฐานข้อมูล; นักศึกษาพิการ; สถาบันอุดมศึกษา
Abstract
This research was aimed to develop and evaluate the efficiency of a database system
for students with disabilities in higher education institutions. It was developed as
a tool for the management of disabled students as well as communication between those
concerned. This will allow disabled students to receive suitable services and assistance on
education from their institutions. The sample group consisted of five experts on the
development of information systems, which was selected via purposive sampling.
The instrumentation used in data collection included an evaluation on the efficiency of the
disabled students in higher education institutions database. Results were analyzed using
the mean (𝑥̅ ) and standard deviation. Results revealed that the researchers were able to
develop a system based on the five phases of System Development Life Cycle, including
System Planning, System Analysis, System Design, System Development and Implementation
and System Maintenance and Evaluation. The User Interface was established using PHP
language and the database was managed via MySQL. The important procedures included
1) management of database on disabled students, 2) news/announcements, 3) sharing teaching
resources, 4) broadcasting activities of disabled students, 5) management of scholarships,
6) communication between related individuals and disabled students, 7) statistics of disabled
students in higher education institutions and 8) data transmission to the Higher Education
Commission. Experts evaluated the efficiency of the system and found that the overall score
was very good (𝑥̅ =4.24, S.D.=0.70).
Keywords: Database system; Students with disabilities; Higher education institutions
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ โดยคนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 2542: 4) ซึ่งต้องคานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนั ด และความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล (พระราชบัญญัติ
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การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551, 2551: 3) ดังนั้น หน่วยงานด้านการศึกษาจึงต้องหาเครื่องมือ
มาใช้ในการบริหารเพื่อให้การจัดการด้านการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ซึ่งระบบสารสนเทศ
หรือระบบฐานข้อมูลสาหรับบริหารจัดการข้อมูล จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถให้บริการหรือความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการได้อย่าง
เหมาะสม
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการใช้ ง านระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
ด้านนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบสารสนเทศสาหรับ
จัดการข้อมูลของนักศึกษาพิการมีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ มีข้อจากัดด้านการพัฒนาระบบ คือ ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาบางแห่ ง มี นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารจ านวนน้ อ ย จึ ง ยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการที่เป็นส่วนกลางจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จะทาให้ข้อมูลนักศึกษาพิการของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอยู่ในรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน (สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ สุวรรณา บุเหลา และเปรมวิทย์ ท่อแก้ว, 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
พิ ก าร จึ ง ได้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการจั ด ท า
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบส่วนกลาง
ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศเข้ า ใช้ ง าน โดยรวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการจากตั ว แทนบุ ค ลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษา 52 แห่ง และตัวแทนบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็น แนวทาง
ในการพั ฒ นาระบบ ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น ควรมี ค วามสามารถต่ า ง ๆ เช่ น
การจัดการข้อมูลประวัติของนักศึกษาพิการ การแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน การแจ้งข่าวประกาศ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การติดตามภาวะการมีงานทา ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และการส่ งข้อมูล
ให้ กับ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เป็นต้น (สิ ริลั กษณ์ โปร่งสั นเทียะ สุ ว รรณา บุเหลา และ
เปรมวิทย์ ท่อแก้ว, 2560)
หลังจากรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบครบถ้วนแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการพัฒ นา
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ น าข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงาน 3 กระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการที่ 1 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล และสรุ ป ความต้ อ งการใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร
ในสถาบันอุดมศึกษา จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา
และการใช้ ง านฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร” เมื่ อ วั น ที่ 25 – 26 มิ ถุ น ายน 2558 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
นครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรจากสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา 52 แห่ ง รวม 62 คน และบุ ค ลากรของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 5 คน (สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ สุวรรณา บุเหลาและเปรมวิทย์ ท่อแก้ว,
2560)
กระบวนการที่ 2 พัฒนาระบบ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การวางแผนพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและนา
ระบบไปใช้งาน และการดูแลระบบและการประเมินผล ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน
ระบบ และบุคลากรของ สกอ. แล้ว คณะผู้วิจัยจะนาข้อมูล และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กระบวนการที่ 3 ผลลัพธ์ คือ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
และผู้ใช้มีความพึงพอใจ เมื่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดใช้งานระบบแล้ว คณะผู้วิจัยจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research Development) ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัย 4 ส่วน ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
5.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จ านวน 5 คน
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มากกว่า 10 ปี
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึ กษา
พิการในสถาบันอุดมศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒ นาระบบ ได้แก่ ผั งงาน (Flowchart) แผนภาพกระแสข้อมูล
(Data Flow Diagram: DFD) คาอธิบายการประมวลผล (Process Description) แบบจาลองความสั มพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Model: ER-Diagram) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และใช้
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ รวมถึงใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล
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5.2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ ประเมิ น ผล คื อ แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ บทความ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
2) กาหนดโครงสร้างแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ กาหนดชนิด และรูปแบบของคาถามให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
3) สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ ได้แก่ประสบการณ์ในการทางานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check
List)
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามปลายปิด สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ แบ่ งเป็ น 4 ด้าน (นพพล ทิว าวงษ์. 2555; จันทร์จ รา ตลั บแก้ว และเพ็ญพันธ์ เพชรศร, 2559;
เยาวเรศ กาฬภักดี, 2559; วิรัช กาฬภักดี, 2559) ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านการประมวลผล
ของระบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) นาแบบสอบถามที่จัดทาเสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนามาหาค่า IOC พบว่า ข้อคาถามที่ค่า IOC มีค่าเป็น 1
มีจ านวน 17 ข้อ มีค่าเป็ น 0.67 จ านวน 2 ข้อ และมีค่าเป็น 0.33 จานวน 1 ข้อ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
5) น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปทดลองใช้ (try-out) กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 10 คน แล้วทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า แบบประเมินทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.875
สามารถนาไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
5.3 ขั้นตอนการดาเนินการ
คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน
(พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2552) ดังนี้
5.3.1 การวางแผนพัฒนาระบบ (System Planning) คณะผู้วิจัยได้ สารวจความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ และนามาวิเคราะห์เพื่อ หาแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้
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ระบบได้ จากนั้นได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางแผนการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์/
เครื่องมือ ระยะเวลาในการดาเนินงาน รวมถึงการวางแผนด้านงบประมาณของโครงการ
5.3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ ทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและ
การใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ” เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จ านวน 62 คน และบุ ค ลากรของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 5 คน (สิ ริ ลั ก ษณ์
โปร่งสันเทียะ สุวรรณา บุเหลาและเปรมวิทย์ ท่อแก้ว , 2560) โดยนาแบบจาลอง Data Flow Diagram และ
E-R Diagram มาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ รวมถึ ง จั ด ท า Process Description และ Data Dictionary เพื่ อ
อธิบายกระบวนการทางาน และรายละเอียดของฐานข้อมูล
5.3.3 การออกแบบระบบ (System Design) คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบมาออกแบบผลลั พธ์ (Output Design) ออกแบบกระบวนการทางาน (Process Design) ออกแบบ
ส่วนนาเข้าข้อมูล (Input Design) และออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป
5.3.4 การพัฒ นาและน าระบบไปใช้งาน (System Development and Implementation)
เป็นขั้นตอนของการสร้างระบบ โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL แล้วทาการทดสอบการใช้งาน
ระบบ เมื่อพบข้อผิดพลาดของการประมวลผล ก็ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้ อง และได้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความครบถ้วนของการพัฒนาระบบ โดยจัดอบรมเพื่อวิพากษ์ระบบที่พัฒ นาขึ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่
16 – 17 มี น าคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ พ ากษ์ เ ป็ น บุ ค ลากรของ
สถาบั น อุดมศึกษาต่าง ๆ จ านวน 36 คน (ส านักคอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครราชสี มา, 2560)
โดยคณะผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ พ ากษ์ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.3.5 การดู แ ลระบบและการประเมิ น ผล (System Maintenance and Evaluation) เป็ น
ขั้นตอนการประเมินผลหรือตรวจสอบผลลัพธ์ของระบบที่พัฒนาขึ้น ว่าทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม หรือสามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบอีกหรือไม่ ข้อมูล
ดังกล่าวจะนาไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบและเข้าสู่วงจรการพัฒนาระบบอีกครั้ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จานวน 5 คน ทดลองใช้
งานระบบที่พัฒนาขึ้น จากนั้นประเมิน ประสิทธิภาพของระบบด้วยแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วคณะผู้วิจัยจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และจากบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ลาดับต่อไป
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5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น จะใช้วิธีการสรุป
ประเด็นสาคัญ ซึ่งการแปลผลแบบสอบถาม มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 4.21 – 5.00 = ระบบมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมาก 3.14 – 4.20 = ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 2.61 – 3.40 = ระบบมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับปานกลาง 1.81 – 2.60 = ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ และ 1.00 – 1.80 = ระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง (วิชิต อู่อ้น, 2553)
6. ผลการวิจัย
ผลการพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น โดยใช้แนวคิด
Responsive Web Design มีหน้าจอหลักของระบบ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีผลการพัฒนาของกระบวนการที่สาคัญ ดังนี้
6.1.1 การจัดการประวัตินักศึกษาพิการ ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติเกี่ยวกับความ
พิการ แพทย์ประจาตัว รายชื่อผู้ติดต่อ รายละเอียดการขอรับบริการ รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแต่ละภาค
การศึกษา และการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตพิการ โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการประวัตินักศึกษาพิการ
6.1.2 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับบุคลากรของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือ หรือขอรับบริการจากศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ ซึ่งบุคลากรของศูนย์ฯ จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาพิการ
และสามารถโต้ตอบข้อความของอาจารย์ผู้สอนได้ โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอข้อความจากอาจารย์ผู้สอนและการตอบกลับของบุคลากร
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6.1.3 การจัดการข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารไปยังบุ คคลที่เกี่ย วข้องกับ นักศึกษาพิการ หรือตัว นักศึกษาพิการเอง ซึ่ งสามารถเลื อกการ
แสดงผลได้ ว่าจะให้แสดงหน้าเว็บไซต์หลัก หรือแสดงเฉพาะมหาวิทยาลัยตนเอง
6.1.4 การจัดการสื่อการเรียนการสอนที่สามารถใช้งานกับนักศึกษาพิการได้ เพื่อเป็นการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือสื่อการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
6.1.5 การจัดการข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ
6.1.6 การจัดการข้อมูลศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทุกแห่ง
6.1.7 การจั ด การทุ น การศึ ก ษา เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขอทุ น การศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคเรี ย น
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนผ่านระบบได้ และ สกอ. ก็สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการขอทุนจากสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างสะดวก
6.1.8 การส่งข้อมูลให้ สกอ. ที่สารวจเป็นประจาทุกปี ประกอบด้วย 1) ข้อมูลนโยบาย แนวทาง
และมาตรการ (วิธีการ) การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของสถาบัน 2) ข้อมูลนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษาพิการ 3) ข้อมูลการสาเร็จการศึกษาและการมีงานทาของนิสิต นักศึกษาพิการ 4) ข้อมูลการยุติ
การศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการ และ 5) ความพึงพอใจ เรื่อง การประสานและการดาเนินงานด้าน
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการของ สกอ. โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอการส่งข้อมูลให้สกอ.
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6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ จานวน
5 คน ด้วยแบบสอบถาม สามารถแจกแจงผลการประเมินจาแนกตามด้านที่ประเมิน ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Functional Test)
รายการประเมิน
S.D. ระดับประสิทธิภาพ
̅
𝒙
1. ความถูกต้องในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล
4.40
0.55
ดีมาก
2. ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล
4.20
0.45
ดี
3. ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูล
4.40
0.55
ดีมาก
4. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและมีประโยชน์ 4.80
0.45
ดีมาก
ต่อการทางานของหน่วยงาน
5. ระบบมี ก ระบวนการท างานครอบคลุ ม กั บ การบริ ห าร 4.60
0.55
ดีมาก
จัดการข้อมูลนักศึกษาพิการ
เฉลี่ย
4.48
0.51
ดีมาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.48, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า ข้อคาถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพสูงทีส่ ุด คือ ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและมีประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่ ว ยงาน อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ( 𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.45) ส่ ว นข้ อ ค าถามที่ ผู้ เ ชี่ยวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.45)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test)
รายการประเมิน
S.D. ระดับประสิทธิภาพ
̅
𝒙
1. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล
4.20 0.84
ดี
2. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
4.60 0.55
ดีมาก
3. ความเร็วในการเชื่อมโยงแต่ละเมนู
4.60 0.55
ดีมาก
เฉลี่ย
4.46 0.64
ดีมาก
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านการประมวลผลของ
ระบบ (Performance Test) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.46, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
พบว่า ข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล และความเร็ว
ในการเชื่อมโยงแต่ละเมนู อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.55) ส่วนข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
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ประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความเร็วในการบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.20, S.D. =
0.84)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านการใช้งานระบบ (Usability Test)
รายการประเมิน
̅ S.D. ระดับประสิทธิภาพ
𝒙
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ
4.40 0.55
ดีมาก
2. ความเหมาะสมของการจัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ 4.00 0.71
ดี
3. ความเหมาะสมของขนาด สีของตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 4.00 1.00
ดี
4. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละจอภาพ
4.20 0.84
ดี
5. ข้อความที่แสดงในระบบสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งาน
4.20 0.45
ดี
ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
เฉลี่ย
4.16 0.71
ดี
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านการใช้งานระบบ
(Usability Test) ภาพรวมอยู่ ในระดับ ดี (𝑥̅ = 4.16, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า ข้อ
คาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ความง่ายในการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ =
4.40, S.D. = 0.55) ส่วนข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของการ
จัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ และความเหมาะสมของขนาด สีของตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.71, 1.00)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test)
รายการประเมิน
S.D. ระดับประสิทธิภาพ
̅
𝒙
1. การกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
4.20 0.84
ดี
2. การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4.60 0.55
ดีมาก
3. การตรวจสอบข้อผิดพลาดและความครบถ้วนในการป้อนข้อมูล
4.00 0.71
ดี
เฉลี่ย
4.26 0.70
ดีมาก
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ (Security Test) ภาพรวมอยู่ ในระดับดี มาก (𝑥̅ = 4.26, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
พบว่า ข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิการใช้งานได้
อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.55) ส่วนข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ
น้อยที่สุด คือ การตรวจสอบข้อผิดพลาด และความครบถ้วนในการป้อนข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.00, S.D.
= 0.71)
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7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ 3 ประเด็น ดังนี้
7.1 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการ
พัฒนาระบบแบบ Responsive Web Design เพื่อรองรับการทางานบนทุกอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
จะทาให้ระบบสามารถแสดงผลของหน้าจอการทางานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละอุปกรณ์ สอดคล้องกับ
พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล ชวนชัย เชื้อสาธุชน นงนุช เพชรบุญวัฒน์ วีรยา ตุมกา และ ไอรดา จาปาสา (2560)
ที่พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการสนับสนุนนักเรียนพิการภายในโรงเรียนโดยใช้แ นวคิดเรซสปอนต์ซีฟเว็บ
ดีไซน์ ทาให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนพิการแต่ล ะประเภท ข้อมูลโรงเรียนที่มี
นักเรียนพิการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษในระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ผู้ใช้งานระบบ
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกเวลา ระบบสามารถแสดงผลการทางานได้บนอุปกรณ์สื่อสารได้หลายชนิด
7.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน มีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านการประมวลผลของ
ระบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅
= 4.34, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า
ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากระบบในระดั บ ดี ม าก ( 𝑥̅ = 4.48, S.D. = 0.51)
รองลงมาคือ ด้านการประมวลผลของระบบอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.46, S.D. = 0.64) ด้านความปลอดภัย
ของระบบอยู่ในระดับดีมาก ( 𝑥̅ = 4.26, S.D. = 0.70) และด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี (𝑥̅ = 4.16,
S.D. = 71) ตามลาดับ รวมถึงจากข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะในแบบประเมิน และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม มีประเด็นนามาอภิปรายผล ดังนี้
7.2.1 ด้านผลลั พธ์ที่ได้จ ากระบบ ภาพรวมมีประสิ ทธิภ าพในระดับ ดี มาก แต่มี ข้อค าถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.20,
S.D. = 0.45) เป็นผลมาจาก มีบางหน้าจอที่แสดงผลไม่สมบูรณ์ เช่น รูปแบบของวันที่ การแสดงที่อยู่ของ
นักศึกษาในรายงาน ISP ในกรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูล และรายงานผลการสารวจข้อมูล นิสิต นักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีจานวน 20 รูปแบบ มีหลายจุดที่แสดงผลไม่ถูกต้อง เป็นต้ น ซึ่งคณะผู้วิจัยก็จะปรับปรุง
การแสดงผลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ทุกหน้าจอ
7.2.2 ด้านการประมวลผลของระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก แต่มี ข้อคาถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความเร็วในการบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅
= 4.20, S.D. = 0.84) เป็ น ผลมาจาก ในขั้นตอนของการบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล จะมีการตรวจสอบ
เงื่อนไข และผลกระทบของการจัดการข้อมูล รวมถึงต้องคลิกยืนยันการทางานก่อน ระบบจึงประมวลผล ซึ่ง
ต่างจากฟังก์ชั่นการแสดงผลที่มีการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกเท่านั้น อีกทั้ง ในด้านความเร็วของการใช้
งานระบบผลมาจากหลายส่วน เช่น ประสิทธิภาพของการเขียนโปรแกรม ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง
ระบบ ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายของผู้ใช้งาน และจานวนผู้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในขณะนั้ น
ซึ่งคณะผู้วิจัยจะตรวจสอบประสิทธิภาพของการเขียนโปรแกรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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7.2.3 ด้านความปลอดภัยของระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก แต่มี ข้อคาถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบข้อผิดพลาด และความครบถ้วนในการป้อน
ข้อมูล อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.71) เป็นผลมาจาก มีบางหน้าจอที่ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อ กรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะผู้วิจัยจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาด และความครบถ้วนในการป้อน
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้าจอ
7.2.4 ด้านการใช้งานระบบ ภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับดี แต่มี ข้อคาถามที่ผู้ เชี่ยวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของการจัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ และความ
เหมาะสมของขนาด สี ของตัว อักษร และสั ญลั กษณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.71, 1.00)
เป็นผลมาจาก ในการออกแบบระบบคณะผู้วิจัยเน้นการออกแบบในลักษณะเรียบง่าย ทาให้ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็ น ว่า มี การใช้สี น้ อยเกินไป รวมถึงบางจุดควรใช้ตัวอักษรเป็นตัวหนา และเพิ่มความคมชัดของสี
ตัวอักษรมากขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยจะดาเนินการปรับปรุงด้านการจัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบต่าง ๆ ขนาด สี
ของตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7.3 ผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อกลุ่มนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสถาบันอุดมศึกษาใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล นั ก ศึ ก ษาพิ การในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จะทาให้ มี ข้ อมู ล สารสนเทศที่ ค รบถ้ว นและเป็ นปั จ จุ บั น
จะนามาสู่การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน
การสอนได้อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการด้านต่าง ๆ
เช่น การจัดล่ามหรือผู้ดูแลไปช่วยเหลือระหว่างการสอบ การจัดหาทรัพยากรอานวยความสะดวก หรือสื่อการ
เรี ย นการสอนที่ ส ามารถใช้ ง านกั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา และ
แลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ ด้า นการให้ บ ริ ก ารนั กศึ ก ษาพิ การระหว่า งสถาบัน อุ ดมศึ กษา อีกทั้ง การมีข้ อ มู ล
สารสนเทศจากระบบจะเป็ น ประโยชน์ ในติดตามผลการให้ บริการของบุคลากร มองเห็ นพัฒ นาการของ
นักศึกษา ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่จนไปถึงการทางาน ซึ่งสามารถนามาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ได้ นอกจากนี้แล้ว การมีข้อมูลสารสนเทศของ
นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ร วบรวมไว้ ใ นระบบดั ง กล่ า ว จะเป็ น สารสนเทศที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา สามารถนามาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่จะใช้ใน
การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการได้เป็นอย่างดี
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุ คคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ การให้ บริการสนับสนุนทางการศึกษา และช่วยเหลื อ
นักศึกษาพิการที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียมกันนักศึกษาทั่วไป คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
ได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ด้วยแนวคิด Responsive Web
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Design พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จานวน 5 คน ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ =4.34, S.D.=0.64)
ในขั้นตอนต่อไป คณะผู้วิจัยจะจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ
และบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า ง ๆ รวมถึ ง บุ ค ลากรของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แล้ ว ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ง านระบบ เพื่ อ น าผลประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะจากทั้ง 2 กลุ่ม มาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร
ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัยขอขอบคุณ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอย่างสูง
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สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The problems and solutions relating to facilities management in
HuaiMongkol temple Prachuap Khiri Khan Province
อรพรรษา สุขเกษม, อารียา เขมาภิรักษ์1
รศ. ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, จังหวัดเพชรบุรี
1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่พิการภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ย วผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การเก็บข้อมูลใช้วิธีลงพื้นที่สารวจโดยสังเกตและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มาเที่ยววัดห้วยมงคลโดยมีอายุตั้งแต่ 60-85 ปีเป็นจานวน 9 คน ทั้ง
เพศหญิ งและเพศชาย ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวและคณะ
ท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทั้งหมดเกษียณอายุการทางานและมีหน้าที่อยู่บ้านดูแลลูกหลานเหตุผลหลัก
ของการมาวัดห้วยมงคลคือความศรัทธาต่อหลวงปู่ทวด นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการมาเที่ยววัด
ห้วยมงคลและมีความพึงพอใจในสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อุปสรรคของการ
ท่องเที่ยวภายในวัดที่เด่นชัดที่สุดคือการเดินขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดซึ่ งมีความสูงชันและไม่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความต้องการให้วัดเพิ่มสิ่งอานวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุและคนพิการให้ครบถ้วนมากขึ้นเพื่อเข้าสู่การเตรียมพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุก
รูปแบบ
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ; สิ่งอานวยความสะดวก
Abstract
This qualitative research aims to study problems and solutions relating to facilities
management for elderly tourists and person with disabilities in HuaiMongkol temple Prachuap
Khiri Khan province. The objectives of this qualitative research were 1) to study problems
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relating to facility for elderly tourists and person with disabilities in HuaiMongkol temple 2) to
study the management of facilities within the temple for elderly tourists and person with
disabilities. The data were collected through in-depth interview with 9 elderly tourists who
were visited HuaiMongkol temple at the age of 60-85 years old with both genders. The results
showed that elderly tourists will travel with their families and with the tour company. Most of
the elderly tourists are retire and had duties to look after their grandchildren and to take care
of housework. The main reason for coming to HuaiMongkol temple is the faith of Luang Pu
Thuat statue. The result also showed that elderly tourists were satisfied with HuaiMongkol
temple. The most obstacle of travel within the temple is the way to worship Luang Pu Thuat
statue which has a steepness and not conducive to tourists, the elderly and the person with
disabilities. Elderly tourists are required more amenities for the elderly and the persons with
disabilities to be ready to accommodate all types of tourists.
Keywords: Elderly and person with disabilities tourists; Facilities
2. บทนา
ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสาคัญกับการรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ทั้งการกระตุ้นประชากรในประเทศให้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อ
ออนไลน์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สถิติ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วง วัยรุ่น วัยทางาน และวัยผู้สูงอายุ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2560) ซึ่ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นเวลาและงบประมาณและมี ค วามสนใจในการท่ อ งเที่ ย วได้ แ ก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ,2559) ทั้งนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจะมี
ข้อจากัดในด้านสุขภาพและสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรม ซึ่งสถิติประชากรผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุพบว่าประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุโดยสมบูรณ์คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20 ในปีพ.ศ. 2561
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2560) และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมของสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นสิ่งสาคัญ
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะมีรูปแบบและพฤติกรรมท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่ วไปเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่ม นี้มักจะประสบปัญหาด้านความเสื่อมโทรมทางร่างกายจึงนิยมการท่องเที่ยวที่เน้นความ
ปลอดภัย ซึ่ งการที่ จะเพิ่ม แรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้สูง อายุเ ดินทางท่ องเที่ยวจาเป็น ต้อ งก าหนดนโยบาย
ท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุให้ชัดเจนพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกรวมถึงบริการต่าง ๆ
อันได้แก่ การเตรียมความพร้อมบริการด้านความปลอดภัย จัดให้มีเจ้าหน้าที่นาเที่ยวที่มีความรู้ด้านการปฐม
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พยาบาล จัดเตรียมพาหนะเดินทางที่เน้นการขึ้นลงสะดวก เช่น พื้นไม่สูง ประตูกว้าง เป็นต้น ( สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,2557)
วัดห้วยมงคล ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้าน
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืด นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเชื่อว่าหลวงปู่ทวดมีอานุภาพและ
ความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบัน
รูปหล่อหลวงปู่ทวดเป็นรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมหน้าตักกว้าง9.9 เมตรสูง11.5 เมตรบน
ฐานสูง3 ชั้นชั้นล่างกว้าง70 เมตรยาว70 เมตร(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุซึ่งมีความเชื่อว่าการไหว้พระเป็นการสะสมบุญบารมีและเป็นการขอพรที่
ปรารถนาให้เป็นจริงจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้สูงอายุนิยมมาท่องเที่ยวที่วั ดแห่งนี้และด้วยความสูงของฐานที่ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของหลวงปู่ทวดเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นไปสักการะบูชารูปหล่อของหลวงปู่ทวดโดยอุปสรรคดังกล่าว
เกิดขึ้นจากขั้นบันไดที่มีความสูงชันส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายเสื่อมโทรมรวมไปถึง
ผู้สูงอายุที่มีทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหว
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารเป็ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
ผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต้องให้ความสาคัญในเรื่องการจัดการสถานที่สิ่งอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ
อาทิเช่น ห้องน้า ทางลาดขอบถนน ราวจับ กระเบื้องกันลื่น ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ พื้นที่รับประทานอาหาร
และอื่น ๆ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้ต้องอาศัยหลักทฤษฎีการออกแบบเพื่อคนทั้ง
มวลเป็นการจัดการที่ถูกต้องตามแนวทฤษฎี เพราะนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการมักมีปัญหาด้านสุขภาพ
เช่น อาการปวดขา ปวดเข่า ปวดหลัง จนไม่สามารถเดินได้เองอย่างสะดวก หรือ การที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
และคนพิการมีสมรรถภาพของร่างกายเสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถเดินขึ้นบันไดที่มีความสูงชันได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
4. ขอบเขต
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจโดยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่วัดเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีกาหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษานักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยว 9 คน และเจ้าหน้าที่วัด 4คน
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ณ วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเริ่มศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนพ.ศ. 2561
5. การทบทวนวรรณกรรม
“ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายเกินกว่า 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546)
สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่อย ๆ อีกไม่เกิน 20 ปี
ข้างหน้า อัตราเพิ่มของประชากรไทยจะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่ มประชากรลดลงไปจน
ต่ากว่าศูนย์หรือติดลบ เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ ประชากรก็จะมีจานวนคงตัวที่ประมาณ 65
ล้านคน ในแต่ละปี ประชากรไทยจะไม่เพิ่มหรือลดไปจากจานวนนี้มากนัก ประชากรไทยมีจานวนคงตัวใน
ระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปีเท่านั้นซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แต่ในอีก 30
ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจานวนมากถึง 16 ล้านคน เมื่อถึงเวลา
นั้น ประชากรสูงอายุจะมีจานวนมากกว่าประชากรวัยเด็ก และคาดว่าในปี พ.ศ. 2578 ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 11
ล้านคน (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2554)
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยอีกทั้งประเทศได้เข้าสู่ ”ภาวะประชากร
สูงอายุ” และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกาลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ชอบติดอยู่กับบ้านเดินทางน้อยจึงเป็นกลุ่มที่ออกมาใช้
พื้นที่ว่างในละแวกบ้านบ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถตั้งคาถามการวิจัยมุ่งเน้นไปในเรื่องของกิจกรรม
และพื้นที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆที่อาจจะสัมพันธ์หรือขัดแย้งกันเป็นสาคัญ จากการวิจัยพบว่าผู้ใช้งาน
สวนสาธารณะระดับชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุมีความต้องการพื้นที่ในการออกกาลังกายมากกว่าการตั้งใจมานั่ง
พักผ่อน จึงส่งผลให้เกิดความไม่พอเพียงในพื้นที่ใช้งานรวมทั้งการจัดวางตาแหน่งไม่มีการกระจายตัวจึงทาให้
เกิดความหนาแน่นเกินไป ดังนั้นจึงควรจัดให้มีขอบเขตพื้นที่เฉพาะสาหรับกิจกรรมต่าง ๆเพื่อความสะดวกใน
การใช้งาน (ทศพร อนันตพิพัฒน์, 2552)
แนวคิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ค วามพยายามในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจสังคมและสภาพทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยทาง
ร่างกายจิตใจการเป็นภาระพึ่งพาครอบครัวและสังคมสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างกว้างขวางและเป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะที่จะทาให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวและมีความสุขซึ่ง
ขอบเขตของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้แก่แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ผู้สูงอายุมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2557)
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ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ เ ป็ น การเฉพาะซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 สาระของกฎหมายนี้ได้กาหนดความหมายของผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมี
อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งในกฎหมายใช้คาว่าสิทธิผู้สูงอายุให้มีสิทธิให้ได้รั บความ
คุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง
แก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น ๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวตาม
โบราณสถาน จะต้องให้ความสาคัญแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุอย่างมาก (จักรกฤษณ์ แสนพรหม, 2556)
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศในอันดับต้นๆโดยธุรกิจการท่องเที่ยวปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดทั้ ง
นักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการและผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้นดังนั้นธุรกิจบริการที่พักประเภทโรงแรมจึงเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆกัน ซึ่งถือว่าแนวทางในการปรับปรุงโรงแรม
ที่ยังขาดการจัดสิ่งอานวยความสะดวกเป็นการจุดประกายให้ทุก ๆโรงแรมมีการส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพให้
เป็นมาตรฐานระดับสากล( วิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์, 2555)
สิ่งอานวยความสะดวกคืออุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการทากิจกรรมของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกหรือทา
ให้เกิดความง่ายขึ้น ซึ่งหากกล่าวถึงสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมโทรมของ
สภาพร่างกาย สิ่งอานวยความสะดวกจาเป็นต้องช่วยให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตได้ง่ายขึ้น
การออกแบบเพื่อ คนทั้ งมวลเป็ นการออกแบบที่ค านึ งถึ งการใช้ ง านการใช้ใ ห้คุ้มค่ าสมประโยชน์
ครอบคลุมสาหรับทุกคนโดยเริ่มต้นจากการคิดว่าทาอย่างไรคนประเภทต่างๆจึงจะมีโอกาสมาใช้ได้อย่างเท่า
เทียมกันเช่นคนสูงอายุคนป่วยสตรีตั้งครรภ์คนแคระเด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็กคนพิการประเภทต่างๆไม่ว่าตา
บอดหูหนวกแขนขาร่างกายพิการคนพิการทางปัญญาทางจิตคนที่อ่านหนังสือไม่ออกฯลฯแต่ถึงแม้บุคคล
เหล่านั้นจะมีข้อจากัดทางร่างกายทางปัญญาทางจิตใจแต่ก็เป็นบุคคลในสังคมสังคมจึง ควรรับผิดชอบดูแลให้
สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคนเช่นการจัดให้มีทางลาดขึ้น
ลงทางเท้าและอาคารสถานที่สาธารณะต่างๆให้กับ คนพิการที่ใช้รถเข็นหรือบล็อกพื้นนาทางเดินสาหรับคนตา
บอดทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตทากิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวกและปลอดภัยแนวคิดนี้สามารถ
เป็นจริงได้ถ้าฝ่ายหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ร่วมมือร่วมใจที่จะดาเนินการได้แก่ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นที่
ต้องดูแลและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างก่อสร้างในระดับต่างๆให้ความสนใจและตระหนักว่าจะต้องดูแลสมาชิก
ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปนิกวิศวกรและผู้รับผิดชอบด้านการ
ก่อสร้างรวมทั้งผู้ผลิตในฐานะผู้ออกแบบวางแผนในเชิงรายละเอียดที่ต้องใช้ความรู้ทักษะพิเศษในการสร้างและ
ออกแบบที่ครอบคลุมถึงมวลชนทุกคน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554)
6. ระเบียบวิธีวิจยั
1.เก็บรวบรวมข้อมูล
1.1. ขั้นตอนการเตรียมการ
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1.1.1 ผู้ทำวิจัยเตรียมควำมพร้อมลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลจำกนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ โดยเตรียมเครื่องมือ
สำหรับสัมภำษณ์นักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ
1.2. ขั้นตอนการดาเนินการ
1.2.1. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรสั ม ภำษณ์ แ ก่ ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ผู้ สู ง อำยุ ณ วั ด ห้ ว ยมงคล จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
1.2.2. พูดคุยชี้แจงวัตถุประสงค์กำรทำวิจัยแก่ผู้ดูแลวัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.2.3. สัมภำษณ์ตำมแนวคำถำมที่กำหนดไว้เกี่ยวกับปัญหำด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในวัดห้วยมงคล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ด้วยกำรจดบันทึกและบันทึกเสียงลงโทรศัพท์มือถือ
1.2.4. เมื่อได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำรนำมำตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องในข้อมูล
1.2.5. เสร็จสิ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและพิจำรณำข้อมูลเพื่อทำกำรวิเครำะห์
2. เครื่องมือ
2.2. ตัวผู้วิจัย
เป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงต้องมีความพร้อมและมีความความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ลงพื้นที่
เก็บข้อมูล
2.3. แบบสัมภาษณ์
เป็นแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้คาตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.4. อุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น สมุด ปากกา โทรศัพท์มือถือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี
3.1. สารวจพื้นที่
ผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจเพื่อดูและศึกษาว่าวัดห้วยมงคลมีสิ่งอาอวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและคนพิการหรือไม่ มี
อะไรบ้าง และส่วนใดควรเพิ่มเติม
สัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 9 คน และเจ้าหน้าที่
วัดห้วยมงคล 4 คน
3.2. สังเกตและจดบันทึก
การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการตั้งคาถามและให้ผู้ให้ข้อมู ลตอบตามความคิดเห็นของตัวเอง ผู้วิจัยสังเกตการตอบ
คาถามและบันเสียงข้อมูลหลักพร้อมจดบันทึกรายละเอียดย่อย
4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มา
ถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบแหล่งข้อมูลดังนี้
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4.1. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่หลากหลาย
4.2. การจดบันทึกข้อมูลจากภาคสนาม
4.3. การบันทึกเสียงการสนทนาผู้ให้ข้อมูลหลัก
4.4. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบยืนยันกันตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเริ่มต้นการจัดกระทาข้อมูลจากการถอดบทสัมภาษณ์จากการถอดบทสัมภาษณ์จากเทปบันทึกเสียงเป็น
ตัวอักษรแบบคาต่อคาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจานวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ วัดห้วย
มงคลจานวน 4 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกถอดความมาตามวัตถุประสงค์ แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่
และพรรณนาเป็นตัวอักษรเพื่อความชัดเจน
7. ผลวิจัยและการอภิปราย
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจานวน 9 คนและเจ้าหน้าที่วัดจานวน
4 คน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ข้อมูลหลักคือกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ภายในวัดห้วยมงคล
ตารางที่ 1. ผู้ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุ
ชื่อ(นามสมมุติ)
นางกอ
นางขอ
นางคอ
นายงอ
นายจอ
นางนอ
นางวอ
นางปอ
นายยอ
นางพอ

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ
60
74
72
75
67
63
60
70
74
77

อาชีพ
คุณครู
แม่บ้าน
แม่บ้าน
เกษียณอายุ
เกษียณอายุ
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
เกษียณอายุ
แม่บ้าน

จานวนครั้งทีม่ านมัสการ
3
1
มากกว่า 3
3
มากกว่า 3
มากกว่า 3
2
1
1
1
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ตารางที่ 2. ผู้ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่ภายในวัดห้วยมงคล
ชื่อ
นายฟอ
นายภอ
นายมอ
พระรอ

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

อายุ
38
38
55
25

หน้าที่ภายในวัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายงานก่อสร้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พระลูกวัด

2. สภาพปัญหาด้านสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
2.1. ทางขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวด
ความสูงชันของขั้นบันไดก่อให้เกิดอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุบางกลุ่มที่มีความเสื่อมโทรมทางร่างกาย
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงไม่สามารถเดินขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดด้านบนได้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุอีก
กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะเชื่อว่าหากมีศรัทธาก็จะสามารถขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดด้านบนได้
และเมื่อลงพื้นที่สารวจโดยการสังเกตการณ์พบว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ สักการะหลวงปู่ทวดจาก
ด้านล่างของฐานมากกว่าเดินขึ้นไปด้านบน และยังพบว่าผู้สูงอายุเดินขึ้นไปสักการะด้านบนต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างและราวจับ แต่ด้วยราวจับที่มีอยู่เพียงแค่ตรงกลางจึงไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้สิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าว
2.2. ห้องน้า
จากการลงพื้นที่สารวจและสอบถามท่องเที่ยวผู้สูงอายุและบุคลากรภายในวัดพบว่ามีห้องน้าจัดบริการหลาย
แห่งอย่างทั่วถึงแต่ปัญหาที่พบคือไม่มีราวจับภายในห้องน้าทั้งแบบนั่งราบและแบบชักโครก ไม่ มีอ่างล้างมือ
สาหรับผู้สูงอายหรือคนพิการที่นั่งรถเข็น ทางเข้าห้องน้าส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นบันไดจึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้
รถเข็นของผู้สูงอายุและคนพิการในการเข้าห้องน้าและทางลาดหน้าห้องน้าสาหรับรถเข็นบางจุดมีความลาดชัน
มาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถเข็นเข้าห้องน้า และพบว่าห้องน้าคนพิการมีเพียงเฉพาะจุดเท่านั้น ไม่ได้
กระจายความสะดวกอย่างทั่วถึง
2.3. ศาลาพัก
ภายในวัดห้วยมงคลมีศาลาให้พักเป็นจานวนมากแต่ละที่มีความร่ม รื่นและเหมาะกับการนั่งพักผ่อนแต่มีปัญหา
ที่เห็นได้ชัดเจนคือทางเข้าในศาลาพักไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้รถเข็นได้เนื่องจากทางเข้าศาลาทาเป็น
ขั้นบันไดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปภายในศาลาเพื่อนั่งพักและหลบแดดของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น
และนักท่องเที่ยวคนพิการ
2.4. ที่จอดรถ
ในอดีตที่จอดรถภายในวัดรองรับรถได้ 1,000 คันแต่ในปัจจุบันปรับปรุงจนสามารถรองรับได้ถึง 2,000 คัน
อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของการจอดรถไม่มีที่จอดสาหรับนักท่องเที่ยวที่พิการหรือใช้รถเข็นแม้แต่ที่เดียวซึ่งเป็นสิ่ง
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ที่ควรเพิ่มเป็นอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดห้วยมงคลมีความหลากหลายมากทางวัดจึงควรทา
พื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างความอานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นและเพื่อนักท่องเที่ยวที่
พิการ
2.5. ทางสาหรับรถเข็น
วัดห้วยมงคลมีการทาพื้นให้เป็นทางลาดเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จาเป็นจะต้องใช้รถเข็นแต่
ทางวัดไม่มีการจัดแบ่งพื้นที่สาหรับทางรถเข็นให้ชัดเจน โดยทางที่ทาเพื่อให้รถเข็นสามารถใช้ได้เป็นทาง
เดียวกันกับการให้รถยนต์วิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
2.6. พื้นที่บริเวณให้อาหารปลา
พื้นที่บริเวณให้อาหารปลาไม่มีพื้นที่ใดสามารถนารถเข็นลงไปได้เลยเนื่องจากบ่อน้าอยู่ในพื้นที่ต่ามีลักษณะเป็น
ทางลาดชัน จึงทาให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นและนักท่องเที่ยวคนพิการหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ลงไป
สัมผัสบรรยากาศด้านล่างและไม่สามารถลงไปให้อาหารปลาได้
2.7. โรงอาหาร
ทางเข้าโรงอาหารสร้างเป็นขั้นบันได ทาให้ไม่สามารถให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการได้
แม้เป็นเพียงขั้นบันไดระยะทางสั้น ลักษณะดังกล่าวทาให้เป็นอุปสรรคอย่างมาก สาหรับการเข้าถึงพื้นที่ภายใน
โรงอาหารของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ศึกษา
3. ความต้องการการอานวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว
วัดห้วยมงคลมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจานวนมากในแต่ละวันและพบว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ ทางวัดจึงต้องคานึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับและดูแ ล
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
3.1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1.1. เพิ่มและซ่อมแซมรถเข็นให้เพียงพอสำหรับรองรับกำรบริกำร
จากการลงพื้นที่สารวจโดยการสังเกตพบว่าทางวัดห้วยมงคลมีรถเข็นจัดไว้เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ รถเข็นแต่มีจานวนน้อยและบางส่วนชารุด ประกอบกับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุจานวนมากไม่รู้ว่าทางวัดมีรถเข็นให้บริการ และรถเข็นมีใ ห้บริการประจาอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นการ
อานวยความสะดวกจึงไม่ทั่วถึง จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุหลายคนได้แสดงความคิดเห็นว่า
ต้องการให้ทางวัดเพิ่มจานวนรถเข็นให้มากขึ้นและเพิ่มสถานที่ให้บริการ ยืม คืน รถเข็นให้มากขึ้น
3.1.2. สร้ำงบันไดเลื่อนหรือลิฟต์เพื่ออำนวยควำมสะดวก
การขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดเป็นเรื่องยากลาบากสาหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านเนื่องจากสภาพร่างกาย
ไม่เอื้ออานวยแต่ด้วยใจที่ศรัทธานักท่องเที่ยวผู้สูงอายุก็อยากที่จะมาแม้จะได้ไหว้ด้านล่างก็ตามและจากการ
สัมภาษณ์แล้วนักท่องเที่ยวต้องการให้สร้างบันไดเลื่อนหรือ ลิฟต์เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกต่อการขึ้นไป
สักการะหลวงปู่ทวด
3.1.3. ติดตั้งรำวจับภำยในห้องน้ำ
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นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เดินคนเดียวไม่คล่องตัวนักและการลุกนั่งไม่ สะดวกการไม่มีราวจับภายใน
ห้องน้าถือเป็นเรื่องยากลาบากสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่และยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะล้มได้
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนมากจึงต้องการให้มีราวจับช่วงทางเดินและราวจับภายในห้องน้าไว้เพื่ออานวยความ
สะดวกเวลาลุกและเดิน
3.1.4. สร้ำงทำงลำด
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุหลายๆคนต้องนั่งรถเข็นและอุปสรรคที่เห็นได้ชัดเจนในการขึ้นไปสักการะหลวงปู่
ทวดคือทางขึ้นที่เป็นขั้นบันไดซึ่งไร้ทางลาดสาหรับรถเข็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจึงต้องการให้สร้างทางลาดเพื่อ
ความสะดวกในการเข็นรถเข็นและเพื่ออานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทีพ่ ิการ
3.2. ด้านบุคลากร
จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกและดู แลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุมีหลายท่านต้องการให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องการนาทางการบอกตาแหน่งต่าง ๆภายในวัด และ
การดูแลเรื่องการใช้รถเข็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวภายในวัดและเพื่อทาการรองรับและสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
การลงพื้นที่โดยสังเกตและสัมภาษณ์สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวผู้สูงอายุทุกคนมีความพึงพอใจมี ในการ
ท่องเที่ยวที่วัดห้วยมงคลแต่นักท่องเที่ยว 5 ใน 9 คนมีความพึงพอน้อยในสิ่งอานวยความสะดวกภายในวัด ซึ่ง
ได้แก่ ทางขึ้นสักการะหลวงปู่ทวดที่ลาดชัน เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ราวจับในห้องน้าและทาง
ขึ้นบันไดที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางลาดสาหรับรถเข็นที่ต้องใช้ร่วมกับรถยนต์ และทางลาดสาหรับรถเข็น
ที่จาเป็นต้องใช้ในพื้นที่ต่างระดับ เช่น ทางเข้าศาลา ทางเข้าห้องน้า
5. แนวทางในการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในวัดครั้งนี้พบว่าทางวัดได้ปรับตัวอยู่
ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุโดยการวางแผนดาเนินการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยวและแผนปรับปรุงงานบริการสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่า" ทางวัดมีแผนปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่า
จะเป็น บันไดเลื่อนในการขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวด ทางลาด ลานจอดรถ รถเข็น เพื่อเป็นการรองรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ ตามกฎหมายที่ทางภาครัฐได้กาหนด " ( A นามสมมุต,ิ 2561)
5.1. ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาหนึ่งที่ทางวัดพบคือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง กล่าวคือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไม่ทราบว่ามีสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุเองเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและเพียงพอจึงก่อให้เกิดแนว
ทางแก้ไขอันได้แก่
5.1.1 ทำป้ำยประชำสัมพันธ์ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
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ทาป้ายประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นปัจจุบันภายในวัดจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
จานวนหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพอจึงทาให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไม่รับรู้ถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกที่มีสาหรับผู้สูงอายุจึงก่อให้เกิดแผนทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีจานวนเพียงพอและชัดเจนมากขึ้น
5.1.2 ประชำสัมพันธ์ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ท าการประชาสั ม พั น ธ์ ท างเสี ย งด้ ว ยการประกาศบริ เ วณที่ มี ก ารประกาศประชาสั ม พั น ธ์ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
พลุกพล่านเหมาะกับการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสิ่งอานวยความสะดวก
5.2. แผนทาบันไดเลื่อน
บริเวณทางขึ้นสักการะหลวงปู่ทวดคืออุปสรรคที่บุคลากรในวัดและนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีความเสื่อม
โทรมของสมรรถภาพทางร่างกายคิดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือการขึ้นไปสักการะหลวงปู่ทวดซึ่งแนวทางการ
จัดการอุปสรรคที่ทางวัดใช้ในปัจจุบันคือการติดตั้งราวจับแต่จากผลการสารวจนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 5 ใน 9
คนยังคิดว่าการมีราวจับยังไม่อานวยความสะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมแผนการจัดการ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกในอนาคตของทางวั ด คื อ การท าบั น ไดเลื่ อ นภายในเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
5.3. รถราง
ภายในวัดห้วยมงคลมีพื้นที่ที่กว้างและลาดชันจึงก่อให้เกิดแนวทางการจัดการกับอุปสรรคด้วยการจัดหา
รถรางเพื่อบริการนักท่องเที่ยวผู้มีความเสื่อมโทรมทางร่างกายและเพื่อลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอาการป่วย
ฉับพลันจากอากาศร้อนหรือการเดินเท้าเป็นเวลานาน
5.4. หน่วยพยาบาล
จากการสอบถามพบว่าจะมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลหัวหินทุกวันสุดสัปดาห์และวันนักขัต
ฤกษ์ประกอบกับการดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหน่วยอาสาจะมารับผู้ป่วย
ภายใน 5 นาทีในวันธรรมดาจะไม่มีหน่วยพยาบาลมาประจาการที่วัดแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะรับ
หน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีรถจากหน่วยอาสาที่สามารถมารับผู้ป่วยภายใน 5 นาทีและ
ส่งต่อให้โรงพยาบาลต่อไปซึ่งเมื่อได้ สอบถามพบว่าจะมีผู้ป่วยที่เกิดจากการเป็นลมจานวนหนึ่งในแต่ละวันโดย
จะได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยและถูกส่งต่อไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ภายใน
วัด
5.5. จานวนรถเข็น
จากการสังเกตการณ์พบว่ารถเข็นสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุบางส่วนให้ความเห็นว่าควรมีรถเข็นรองรับมากกว่านี้แนวทางจัดการที่กาลังดาเนินการอยู่
คือการเปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อรถเข็นสาหรับผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในแต่
ละวัน
5.6. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เสนอว่าให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะสาหรับดูแลผู้สูงอายุซึ่งทางวัดมีการตอบสนองต่ อปัญหานี้
คือการจัดเจ้าหน้าที่ประจาห้องน้าในการดูแลห้องน้าสาหรับคนพิการเมื่อคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้า
ห้องน้าธรรมดาได้สามารถบอกเจ้าหน้าที่ให้มาเปิดใช้ห้องน้าพิเศษ
5.7. เพิ่มที่จอดรถ
วันสุดสัปดาห์หรือวันนักขัตฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษก่อให้เกิดปัญ หาที่จอดรถไม่พอจึงทาให้
เกิดแผนขยายที่จอดรถที่กาลังดาเนินการอยู่จากเดิมที่จอดรถสาหรับ 1,000 คันเป็น 2,000 คันเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกวัยโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุ
จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้สรุป แบบจาลองในเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
และสภาพปัญหาด้านสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ดังแผนภาพที่ 1

หน้าที่ 349

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

แผนภาพที่ 1

8. อภิปรายผล
ผู้ให้วิจัยทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุระหว่าง60 – 85 ปีทุกคนล้วนเป็นผู้เกษียณอายุ ที่มีเวลาว่างในการท่องเที่ย ว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ดั ง กล่ า วชอบที่ จ ะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วไปยั ง สถานที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์กับครอบครัวและจะมีการแวะกราบไหว้สักการะหลวงปู่ทวดก่อนเดินทางกลับ การวิจัยในครั้ง
นี้ผู้วิจัยพบว่านักท่ องเที่ ยวผู้ สู งอายุส่ ว นใหญ่ เดิ นทางมาจากต่า งจั งหวัด กั บครอบครั วและคณะท่อ งเที่ ย ว
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุบางส่วนยังสามารถดูแลตัวเองได้ดีแต่บางส่วนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลรอบ
ข้างและอาศัยสิ่งอานวยความสะดวก เช่น รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ายัน
จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ย วที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ควรมีแนวทางการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับ นักท่อ งเที่ยวผู้สู งอายุ ซึ่ งข้อค้นพบนี้มีความ
สอดคล้องกับวิจัยเรื่องคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับ ผู้สูงอายุ บทความวิจัยนี้
สรุปไว้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ (สานักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ) และได้รวบรวมแนวทางการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ไว้ในบทวิจัย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยววัดห้วยมงคลกว่า 60 % เป็นผู้สูงอายุมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย เมื่อ
สอบถามเจ้าหน้าที่ภายในวัดพบว่า วัดมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เรื่องการได้รับการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในอาคารสถานที่ยานพาหนะหรือการ
บริการสาธารณะอื่นๆ เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าในการสร้างรูปหล่อหลวงปู่ทวดตอนนั้นยังไม่ได้คานึงผู้สูงอายุและ
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คนพิการจนกระทั่งมีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของการกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ทางวัดจึงเริ่มพัฒนาปรับปรุงทีละส่วน แต่เรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะปรับปรุงคือทาง
ขึ้นสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื่องจากมีขนาดสูงและอยู่กลางแจ้งการสร้างลิฟต์เป็นสิ่งที่ยากและอาจจะบด
บังทัศนียภาพที่สวยงามจึงมีแนวทางที่จะสร้างบันไดเลื่อนภายในรูปหล่อหลวงปู่ทวดแทนเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเต็มที่ นอกจากการปรับปรุงที่กล่าวไปแล้ว ทางวัดยังมีแนวทางพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกดังนี้ การประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวกให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งอานวยความสะดวกให้ชัดเจนและประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจานวน
มากเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จัดบริการรถรางที่ให้ผู้ที่มีความไม่พร้อมในการเดินทางไกล
เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หรือนักท่องเที่ยวที่พิการ เพิ่มจานวนรถเข็นสาหรั บนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่พิการ จากเดิมที่มีค่อนข้างน้อยจึงทาให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยพบว่าการดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกภายในวัดให้เกิดความพร้ อมเพื่อ
การรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุหรือคนพิการจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย เช่น หน่วยงานรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
ระดับนโยบาย
หน่วยงานรัฐบาล ควรให้ความสาคัญกับมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุให้
ตอบสนองกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ
ระดับปฏิบัติ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุควรมีการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งอานวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุภายในวัดว่าสามารถใช้งานได้จริง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการออกแบบสิ่งของ
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับคนทุกกลุ่มในสังคม
2. ผู้เกี่ยวข้องควรจัดการสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย
ความเชื่อมั่น และความมั่นในสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษานักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้มีทุพลภาพทางการเคลื่อนไหวเพื่อการรองรับของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการท่ องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ
3. ควรศึกษาควรใช้แนวคิดเชิงระบบว่าผู้สูงอายุจะพบเหตุการณ์ใดบ้างตั้งแต่เข้าวัดจนไปถึงการนมัสการหลวง
ปู่ทวด การเข้าห้องน้า มีการศึกษาแล้วในงานวิจัยนี้ แต่อาจรวมไปถึงการศึกษาทั้งการจุดธูปเทียน การสักการะ
การทาการบริจาค ฯลฯ แทนการศึกษาเป็นจุดๆ ในบริเวณวัด
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การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ
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1. บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของ
ลูกจ้างที่พิการจากการประกอบอาชีพภายหลังจากได้รับการจ่ายค่าทดแทน 2) เพื่อหาตัวแบบและตัวแปรที่มี
ผลต่อการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟู และรายได้ของความแตก
ต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่ากาย กลุ่มตัวอย่างแบ่งได้ 6 กลุ่มได้แก่
กลุ่มลูกจ้างพิการที่ประสบอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ 1) นิ้วมือ 2) ง่ ามนิ้วมือ 3) มือ 4) ข้อมือ 5) แขนเหนือ
ศอกและ 6) แขนใต้ศอก ในจังหวัดระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร รวมประมาณ 300 คน
วิธีการศึกษาเป็นการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนการสูญ
เสียจากการประกอบอาชีพ ด้วยการใช้ตัวแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model)
ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมี
ความสัมพันธ์กับอวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้างและอายุ ซึ่งจะได้ตัวแบบการได้รับการจ่ายค่าทดแทน
ตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลู กจ้างคือ SOS=190704.10+39379.05PHY-4337.69AGE ตัวแบบราย
ได้ ข องอั ต ราค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งก่ อ นประสบอุ บั ติ เ หตุ คื อ WB3=4396.65+1360.66SEX+388.477EDU
+97.647AGE1+98.509EXP นั้นคือรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุมีความ สัมพันธ์
กับประสบการณ์การท างานของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ เพศ ระดับการศึกษาและอายุก่อนประสบ
อุ บั ติ เ หตุ ตั ว แบบรายได้ ข องอั ต ราค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งหลั ง จากที่ รั บ การฟื้ น ฟู ห รื อ ได้ รั บ ค่ า ทดแทน คื อ
ECO1=3039.348+1740.263EX+2318.69EDU+72.64AGE+85.89EXP+50.56WB2 นั้นคือรายได้ของ
อัตราค่าจ้างของลูกจ้ างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทนมีความสัมพันธ์กับเพศ ระดับการศึกษา
อายุและประสบการณ์การทางานของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ ตัวแบบรายได้ของความแตกต่างระหว่าง
อั ต ราค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งปกติ แ ละลู ก จ้ า งที่ สู ญ เสี ย สมรรถภาพของร่ า งกายคื อ ECO_WB3=หน้าที่ 354
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3131.95+1028.24EDU+48.23WB2 นั้นคือรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่า จ้างของลูกจ้างปกติ
และลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและอาชีพเดิมของลูกจ้าง
หลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน
คาสาคัญ: การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม; ค่าทดแทนจากการสูญเสีย;
การวิเคราะห์ความแปรปรวน; ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ;
Abstract
The purpose of this research is the evaluation of loss disabled workers on compensation of
occupational aimed to examine: 1) study lifestyle characteristics of the workers who had
occupational loss finger, hand and arm after receiving compensation; 2) study variables that
affect the compensation base on the worker’s organ, variables that affect the income of
workers before the accident, variables that affect the income of workers after rehabilitation
or receiving compensation and variables that affect the income of workers and injured work
related workers. The sample was consisted of 6 groups in area Rayong, Puthumthani,
Samutpakran and Samutsakon involving 300 workers. Methodology of research is the
evaluation of loss disabled workers on compensation of occupational by using Multiple Linear
Regression Model for occupational loss.
The findings were as follows: This is the compensation which is associated with the
loss of the worker’s organ, and age. Variables that affect the compensation base on the
worker’s organ are: SOS=190704.10+39379.054PHY-4337.689AGE. This is the compensation
which is associated with the loss of the worker’s organ, and age. Variables that affect the
income of workers before the accident are: WB3=4396.651-1360.664SEX +1388.477EDU+
97.647AGE1+98.509. This is the income of the workers before an accident which is
associated with the worker's gender, education level, age before an accident, and work
experience before the accident. Variables that affect the income of workers after
rehabilitation or receiving compensationare: ECO1=3039.348-1740.262SEX+2318.69EDU+
72.642AGE+85.892EXP+50.561WB2. This is the income of workers after rehabilitation or
receiving compensation which is associated with the worker's gender, education level, age,
and work experience before the accident. Variables that affect the income of workers and
injured work related workers are: ECO_WB3 =-3131.952+1028.238EDU+48.23WB2. This is the
income of workers and injured work related workers which is associated with the
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compensation with the worker's education level, age, and occupation of the workers after
the recovery or receiving compensation.
Keywords: Evaluation of socio-economic impact; Occupational Loss;
Analysis of variance (ANOVA); Multiple regression model;
2. บทนา
ลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆ มักมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทางานและ
ความไม่ปลอดภัยจากการทางานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักร สารเคมี และบรรยากาศการ
ทางานที่ไม่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการผลิต แม้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐจะได้พยายามที่จะแก้ไข
และลดปัญหาแล้วก็ตาม แต่ปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการประสบอันตรายระหว่างการทางานคือผู้ประกอบ
การยังขาดความตระหนัก หรือเอาใจใส่ในการป้องกันโรคจากการทางานที่ดีพอ ตัวลูกจ้างเองก็ยังขาดการใช้
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
การทางานที่ต้องใช้เครื่องจักร หรือของมีคม
จากสถิติของกองทุนเงินทดแทนพบว่าลูกจ้างยังคงประสบอันตรายจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพค่อนข้างสูง
มีลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะจนต้องหยุดงาน นิ้วมือเป็นอวัยวะที่ได้รับอันตรายจากการทางานสูงสุดใน 5 ลาดับ
แรก รองลงมา คือ ตา มือ ง่ามนิ้วมือ ตามลาดับ สาเหตุที่ทาให้ลูกจ้างประสบอันตรายมักเกิดจากการถูกวั ตถุ
หรือสิ่งของตัด บาด ทิ่มแทง กระแทก ชนวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 26 ได้กาหนดให้มีจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน
สานักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา
44 และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่า
ทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดไว้ตามมาตรา 18
เงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่า ทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทางาน และค่าทาศพ กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้กาหนดอัตราค่ารักษา
พยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้
แล้วตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจาก
การทางานที่ได้รับจากกองทุนเงินทดแทนจากเดิม 35,000 บาท เพิ่มเป็น 45,000 บาท หากไม่เพียงพอจ่าย
เพิ่มอีกจากเดิม 50,000 บาท เพิ่มเป็น 65,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดจากเดิม 200,000 บาท ปรับ
เพิ่ ม เป็ น ไม่ เ กิ น 300,000 บาท และกรณี ที่ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น ผู้ ป่ ว ยในมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า ห้ อ ง ค่ า อาหาร
ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ให้นายจ้างจ่ายตามจริงไม่เกินวันละ 1,300 บาท สาหรับลูกจ้างที่ต้อง
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานภายหลังประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทางนายจ้างจะจ่ายค่าใช้จ่าย ใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และฝึกอาชีพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานไม่เกิน 20,000 บาทตามที่กาหนดไว้ตามประกาศนี้
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การที่ลูกจ้างประสบอันตรายพิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือและแขนจากการประกอบอาชีพนั้น จะส่งผล
กระทบตามมาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผลกระทบด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือไม่สามารถใช้
นิ้วมือ มือและแขนได้เหมือนคนปกติ ส่งผลต่อการทากิจวัตรประจาวันความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ
ลดลง และต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น ผลกระทบทางจิตใจได้แก่ ความรู้สึกผิดหวังทั้งต่อตนเอง และต่อภาพลักษณ์
ทาให้ลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขนนั้นเสียความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกว่าด้อยคุณค่าในตนเอง
ลดลง เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น รู้สึกอับอาย ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนสูญเสียนิ้วมือ มือและแขนนั้น ต้อง
พยายามปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ปัญหาทางการปรับตัวและการยอมรับของลูกจ้างพิการที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขนนั้นจะสูญเสียการ
ทาหน้าที่หรือการควบคุมของร่างกาย ขาดโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคม ต้องเผชิญทัศนคติทางลบของสังคมที่
มีต่อคนพิการ ถูกปฏิเสธจากสังคม บางครั้งถูกเลิกจ้าง/ออกจากงาน รู้สึกน้อยใจในชะตากรรมที่เกิด ขึ้นทาให้
เขารู้สึกท้อแท้หมดหวัง เบื่อหน่าย รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือขาดความสามารถ รู้สึกไม่มั่นคง ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง อย่างไรก็ดีเมื่อพวกเขาต้องพิการแล้วก็ยังถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลส่วนหนึ่งของประเทศที่จาเป็น
สุดา ศิริมัทวพันธุ์ (2519) ศึกษาเรื่อง “เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ
ว่ากฎหมายเงินทดแทนที่ใช้บังคับอยู่ในปี พ.ศ.2519 สามารถที่จะให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างได้อย่างแท้จริง
และเหมาะสมกับภาวการณ์ในทางเศรษฐกิจและสภาพของประเทศไทยในปี พ.ศ.2519 หรือไม่เพียงใด และ
หาข้อบกพร่องที่ควรจะได้พิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นมาตรการของรัฐในการคุ้มครองแรงงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ไป (ปั จ จุ บั น กฎหมายแรงงานในส่ ว นนี้ ไ ด้ พั ฒ นาไปมาก) โดยพิ จ ารณาน าบ ทบั ญ ญั ติ ที่
เหมาะสมของประเทศอินเดีย, ญี่ปุ่น, และสิงคโปร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ของประเทศไทยยังบกพร่องอยู่มาปรับใช้
เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีมาตรการที่ดีและเหมาะสมในด้านการจ่าย ค่าทดแทนเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยในการทางานให้แก่นายจ้างได้อย่างสมบูรณ์ จากงานดังกล่าวได้ผลสรุปว่า ค่าทดแทนเป็นส่วน
หนึ่งของเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 โดยที่การจ่ายเงินทดแทนนั้นเป็นนโยบายที่ต้องการจะให้
ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือตายจากการทางาน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทาง
กฎหมายในเรื่องละเมิด และให้ถือว่าลูกจ้างในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งสมควรจะได้รับเงินทดแทน
แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดของนายจ้างแต่อย่างใด
สุรพล ปธานวนิช และคณะ (2541) ศึกษาเรื่อง “ชีวิตการทางานของลูกจ้างพิการในประเทศไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจการจ้างงานและการทางานตลอดจนการดารงชีพของลูกจ้างพิการที่ทางานตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน พบว่า จากการประเมิน ความสามารถของหัวหน้างานที่มีต่อ
คนพิการ ประกอบกับการประเมินตนเองของลูกจ้างพิการ ให้ข้อสรุปว่าความสามารถของลูกจ้างผู้พิการจะอยู่
ในระดับประมาณร้อยละ 84.29 ของลูกจ้างปกติ โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.73 และพบว่าโอกาส
การทางานในสถานประกอบการของคนพิการเพศชายมีมากกว่าคนพิการเพศหญิงแน่นอนซึ่งผู้วิจัยคาดว่า
อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแต่มิได้มีการพิสูจน์ที่แน่ชัด ในเรื่องของ
ค่าจ้าง พบว่า ค่าจ้างของลูกจ้างที่พิการได้รับโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับประมาณ 6,547.14 บาท มีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3,834 บาทโดยมีขอบเขตของค่าจ้างต่าสุดถึงสูงสุดระหว่าง 600 – 30,000 บาทและ
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จากการวิจัยยังพบว่าลูกจ้างพิการส่วนใหญ่ร้อยละ 90.2 ได้รับการขึ้นค่าจ้างบ้างในขณะที่มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่
เคยได้รับการขึ้นค่าจ้างเลย
ศรีศักดิ์ สุนทรไชย, รัฐวิชญ์จิวสวัสดิ์. (2550) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ลูกจ้างที่สูญเสียมือจากการประกอบอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างที่
สูญเสียมือจากการประกอบอาชีพภายหลังจากการได้รับการจ่ายค่าทดแทน 2) สถานะสุขภาพทางกาย จิต
ปัญญา และสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียมือจากการประกอบอาชีพภายหลังจากการได้รับการจ่ายค่าทดแทน 3)
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียมือจากการประกอบอาชีพภายหลังจากการได้รับการจ่าย
ค่าทดแทน และ 4) ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียมือจากการประกอบ
อาชีพภายหลังจากการได้ รับการจ่ายค่าทดแทน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 4 กลุ่ ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกจ้างหรือ
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ(1) ข้อมือ (2) มือ (3) ง่ามนิ้วมือ และ (4) นิ้วมือจากการประกอบ
อาชีพในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร จานวน 160 คน ผลการวิจัยพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีผู้ดูแลเพราะส่วนใหญ่สูญเสียนิ้วมือ อาศัยอยู่กับครอบครัว ยังคงทางานที่
เดิมต่อไปในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร แต่ลักษณะการทางานแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ยังมี
กาลังใจที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดจึงพักอาศัยในบ้านเช่า/
ห้องเช่ากับสามี/ภรรยา มีคนที่ต้องเลี้ยงดู/ดูแลรับผิดชอบซึ่งมักเป็นบิดา/มารดา ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่ม
สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้ มีชีวิตที่เป็นปกติทั้งการนอนหลับ และการพักผ่อน แต่ขาดการออกกาลัง
กาย ปัญหา/อุปสรรคของลูกจ้างในการดารงชีวิตในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ทางานไม่สะดวก/ทาได้ไม่เต็มที่
เลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์. (2550) ศึกษาเรื่องการประเมินความสูญเสียจากการพิการตามนโยบายของ
กฎหมาย “ค่าทดแทน” กรณีพิการขาจากการทางานดาเนินการโดยการสารวจข้อมูลทั้งจากกลุ่มลูกจ้างปกติ
ที่ไม่พิการจานวน 152 ราย และผู้พิการขาขาดหนึ่งข้าง 86 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) จากลูกจ้างเอกชนที่มีโอกาสเกิดอันตรายจนทาให้พิการขาขาดหนึ่งข้างมากที่ สุดและ
จากผู้พิการขาขาดหนึ่งข้างที่ได้รับการฟื้นฟูรักษาแล้ว จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจาลองถดถอยพหุ
(Regression Model) เพื่ อ ประมาณค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งปกติ แ ละรายได้ ข องผู้ พิ ก ารแยกตาม เพศ ระดั บ
การศึกษา และอายุ และคานวณหาส่วนต่างของค่าจ้างของลูกจ้างปกติและรายได้ของผู้พิการ ผลการศึกษา
พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานหรืออายุ ที่ต่างกัน ความสูญเสียที่เกิดจากการขาด
รายได้ในอนาคตจะต่างกันไปด้วย โดยลูกจ้างที่เป็นชายหรือมีระดับการศึกษาสูงตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไป หรือมีอายุน้อยกว่า 35 ปี จะมีความสู ญเสียที่เกิดจากการขาดรายได้ในอนาคตมากกว่าลูกจ้างที่เป็น
หญิง หรือมีการศึกษาระดับต่ากว่า หรือมีอายุมากกว่าตามลาดับ และจากการศึกษายังพบว่า ค่าทดแทนที่มี
การจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่พิการขาขาดหนึ่งข้าง ตามอัตราค่าทดแทนในปัจจุบัน ยังต่ากว่าความสูญเสียที่ได้จาก
การประมาณ โดยเฉลี่ ย 427,367 บาท ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว สะท้ อ นว่ า ค่ า ทดแทนตามกฎหมายที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการขาดรายได้ในอนาคตที่เกิดจากการพิการขาขาดหนึ่งข้าง มีอัตราต่ากว่าที่ควรจะ
เป็น ทั้งนี้ อัตราที่เหมาะสมควรคานึงถึง เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ล ะบุคคล โดย
ลักษณะการปรับสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้สองลักษณะ คือ ปรับอัตราร้อยละของการจ่ายค่าทดแทนจากค่าจ้าง
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เดือนสุดท้ายให้สู งขึ้น และปรับระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนให้ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึงปัจจัย
แวดล้อมอื่นด้วย เช่น ความอยู่รอดของกองทุนเงินทดแทน ความสะดวกต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพทางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการ
จากการประกอบอาชีพภายหลังจากได้รับการจ่ายค่าทดแทน
2. เพื่อหาตัวแบบและตัวแปรที่มีผลต่อการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ
ของลูกจ้าง รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลังจากที่
ได้รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสีย
สมรรถ ภาพของร่ากายจากการประกอบอาชีพ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประยุกต์เชิงสารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของ
การประกอบอาชีพ เพื่อศึกษาสาเหตุของการประสบอันตรายจากเครื่องจักรและการใช้อุปกรณ์ป้อ งกัน
อันตรายส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลูกจ้าง
4.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ลูกจ้างที่ประสบอันตรายพิการจนสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ นิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ
ในจังหวัดระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเกิดการประสบ
อันตรายของลูกจ้างพิการจนสูญเสียนิ้วมือ หรือ มือมากที่สุด จากข้อมูลประจาปี 2559 โดยการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลของลูกจ้างปกติและลูกจ้างที่ต่อมาพิการจนสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ นิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบ
อาชีพ ซึ่งจานวนประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นมีจานวนมาก จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ในการเก็บข้อมูลได้รวมประมาณ 300 คน
2. ผู้ประกอบการของลูกจ้างที่ประสบอันตรายพิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบ
อาชีพในจังหวัดระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร ประจาปี 2559
4.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ และแขน
ต่อค่าทดแทนจากการสูญเสียจากการประกอบอาชีพ ประจาปี 2559 มีขั้นตอนดังนี้
1. คานวณหาค่าสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของลูกจ้างที่พิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ และแขน ต่อค่าทดแทนจากการสูญเสียจากการประกอบอาชีพ
ประจาปี 2559 โดยสถิติพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ (Present) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. เพื่อสร้างตัวแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model) ของการได้รับการจ่าย
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ค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟู รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคน
ปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่ากายจากการประกอบอาชีพ
ดังนั้นแบบจาลองที่จะใช้ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้
Yt = f( L,G, t, Yt-1)
(1)
โดยที่ L = ระดับการศึกษา (Level of Schooling)
G = เพศ (Gender dummy variable)
t = ประสบการณ์
Yt-1 = อัตราค่าจ้างในอดีต เมื่อเวลา t-1
Yt = อัตราค่าจ้างเมื่อเวลา t
n

แบบจาลองและวิธีการทางสถิติติที่จะใช้ประมาณค่าจ้างตลอดชีวิตในปีที่ t ใด ๆ ของคนปกติ ( Yt )
c
และ ของคนพิการ ( Yt ) ร่วมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
แบบจาลองที่ใช้ คือ Linear Regression Model โดยอาศัยข้อมูล จานวน N*T ข้อมูล
[จานวนแรงงาน x เวลาที่มีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายปีที่สามารถรวบรวมได้ (Panel Data)]
Yt = f ( L,G, t, Yt-1)
Yit = 0  1Xit  it
(2)
โดยสมมุติให้ it มีคุณสมบัติดังนี้ E (it ) = 0
หลังจากนั้นนาข้อมูลไปประมาณค่า Coefficient ซึ่งเป็น Fixed Effect Model ประเภทหนึ่งหรือ
อาจจะประมาณด้ ว ยวิ ธี อื่ น ขึ้ น กั บ ความเหมาะสมของผลการประมาณ พร้ อ มกั บ การแก้ ปั ญ หา
Autocorrelation และท้ายที่สุดจะได้สมการค่าจ้างออก มา 2 สมการคือสมการที่ (3) เป็นสมการที่ประมาณ
ค่าจ้างของลูกจ้างปกติทั่วไป และสมการที่ (4) เป็นสมการที่ประมาณค่าจ้างของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือ หรือ
แขนจากการทางาน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาทั้งสองประการจะต้องคานึงถึงผลการประมาณใหม่ว่ามี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ประกอบด้วย
Yt n   0n  1nYt n1   2n G   3n t   4n L
(3)
(4)
Y C   C   CY C   C G   C t   C L
t

0

1

t 1

2

3

4

เมื่ อ น า Least Squares Estimates ของลู ก จ้ า งปกติ ทั่ ว ไปในสมการที่ (3) หั ก ลบด้ ว ย Least
Squares Estimates ของลูกจ้างที่เคยปกติแล้วต่อมาพิการนิ้วมือ มือ หรือแขนจากการทางาน ในสมการที่
(4) จะได้ค่าความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือ หรือแขนจากการทางาน ที่ต้องเสียความสามารถในการ
หารายได้ไปในแต่ละปี
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5. ผลการวิเคราะห์
การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ และแขน
งานวิจัยนี้ต้องการที่จะประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อ ค่าทดแทนการประกอบอาชีพ
ประจาปี 2559 โดยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะจากัดความช่วยเหลือในรูปของ “ค่าทดแทน” ตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน 2537 นั่นคือจะจากัดเฉพาะความสูญเสียที่เป็นตัวเงิน ที่เกิดจากการขาดรายได้ที่เป็นค่า จ้างไปใน
อนาคตอันเป็นผลมาจากความพิการที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงค่าทดแทนโดย
ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ในปี 2559 จากลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ นิ้ว
มือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ ในจังหวัดระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยการ
วิเคราะห์จากข้อมูลของลูกจ้างปกติและลูกจ้างที่ต่อมาพิการจนสูญเสียอวัยวะ ได้แก่ นิ้วมือ มือ และแขนจาก
การประกอบอาชีพ ซึ่งจานวนประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นมีจานวนมาก จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ในการเก็บข้อมูลได้รวมประมาณ 300 คน ดังต่อไปนี้
1. สานักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 130 คน
2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จานวน 50 คน
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี จานวน 20 คน
4. สานักงานประกันสังคมกรุงเทพ เขตพื้นที่ 7 จานวน 60 คน
5. สานักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 40 คน
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลของลูกจ้างพิการที่สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ
ประสบการณ์ในการทางาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อวัยวะที่สูญเสียสมรรถภาพและสาเหตุที่ต้อง
สูญเสียอวัยวะ พบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 66 และเพศหญิงร้อยละ 34 ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35-39 ปี ร้อยละ 21.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 45-49 ปี ร้อยละ 14.3 อายุสูงสุด 65 ปี อายุต่าสุด
17 ปี อายุเฉลี่ย 36 ปี ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอายุงานตั้งแต่ 1-5 ปี ร้อยละ 44 รองลงมาอายุงานมากกว่า 10 ปี
ร้อยละ 28 ลูกจ้างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 52.7 รองลงมาโสด ร้อยละ 36.7 ลูกจ้างส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 44.7 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่สถาน
ประกอบการที่ลูกจ้างทางานคือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ
31 ส่วนใหญ่อวัยวะที่ลูกจ้างสูญเสียคือ นิ้วมือ ร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ มือ ร้อยละ 12.7 ส่วนสาเหตุที่ทาให้
ลูกจ้างต้องสู ญ เสี ยอวัยวะมากที่ สุ ด คือ เครื่องปั้มทับนิ้วมือ/มือ ร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ การประสบ
อุบัติเหตุจากการทางาน ร้อยละ 23.3
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5.2ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขน จากการประกอบอาชีพภายหลัง
จากการได้รับการจ่ายค่าทดแทน
ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขน จากการประกอบอาชีพภายหลัง
จากการได้รับการจ่ายค่าทดแทนพบว่าลูกจ้างที่สูญเสียนิว้ มือ มือ หรือแขนจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ทางานที่เดิม ร้อยละ 63.8 รองลงมายังไม่ได้ทางานกาลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ร้อยละ 30 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะงานใหม่ที่ทาแตกต่างจากลักษณะงานเดิมร้อยละ 6.3 และส่วนใหญ่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานหลัง
ประสบอันตรายได้ ร้อยละ 98แต่ก็ยังมีปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานหลังประสบอันตรายไม่ได้ ร้อยละ 2.0
ลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ปัจจุบันอยู่บ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อย
ละ 62.7 รองลงมาอยู่ที่บ้านของตนเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส ร้อยละ 24.3 ส่วนใหญ่มีคนที่ต้องเลีย้ งดู/ดูแล
รับผิดชอบ ร้อยละ 71.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบิดา/มารดา และบุตร 1 คน ร้อยละ 33.5 รองลงมาเป็นบุตร 1 คน/
ภรรยา ร้อยละ 19.7 ส่วนใหญ่บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยเป็นสามี/ภรรยา ร้อยละ 36 รองลงมาเป็นพักคนเดียว
ร้อยละ 20.7 ส่วนใหญ่ปรับตัวเข้ากับครอบครัว พ่อแม่ ญาติ พี่น้องได้ ร้อยละ 99.3
ปัญหา/อุปสรรคของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพในการดารงชีวิตใน
ปัจจุบัน พบว่าลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทางานไม่สะดวกเหมือนแต่
ก่อน ร้อยละ 41.9 รองลงมาไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการดารงชีวิตในปัจจุบัน ร้อยละ 23.5 และลาบากมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.4
5.3 ความคิดเห็นของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ
ด้านเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรหรือสิ่งที่ทาให้ประสบอันตรายลูกจ้างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
การทางานเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรหรือสิ่งที่ทาให้ประสบอันตรายคือควรมีมาตรการป้องกันอันตราย
ของพนักงานในการทางาน ร้อยละ 24รองลงมาคือ ควรมีการซ่อมแซมหรือซื้อเครื่องจักรใหม่ ร้อยละ 23
ด้านเกี่ยวกับการดาเนินการมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างที่
สูญเสียนิ้วมือ มือ และแขนจากการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการมาตรการ
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ คือ ควรมีการตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ร้อยละ 22
รองลงมาคือ ควรมีมาตรการป้องกันอันตรายของพนักงานในการทางาน ร้อยละ 15.0
5.4. การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ มือ
และแขนจากการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการได้รับการจ่ายค่าทดแทน
ค่าเฉลี่ยการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ มือและ
แขนจากการทางานภายหลังการได้รับการจ่ายค่าทดแทนการประเมินด้านประสิทธิภาพการทางานของลูกจ้าง
ที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ มือหรือแขนจากการประกอบอาชีพต่ากว่าคนปกติลูกจ้างส่วนใหญ่มีความคิด
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เห็นว่าการสูญเสียอวัยวะทาให้มีข้อจากัดในระหว่างการทางานโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.95 รองลงมา คือมีความ
คิดเห็นว่าไม่สามารถทางานได้อย่างคนปกติ

แม้ว่าจะได้รับมือหรือแขนเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยในการทางาน

แล้วโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนการประเมินในด้านการสูญเสียการยอมรับจากปัจจัยภายนอกลูกจ้างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า

นายจ้างมักสนับสนุนปรับค่าจ้างหรือเลื่อนตาแหน่งให้คนปกติมากกว่าคนที่สูญเสีย

อวัยวะของร่างกายโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.93 รองลงมาคือมีความคิดเห็นว่า นายจ้างมักจะไม่รับคนที่สูญเสีย
อวัยวะของร่างกายเข้าทางานโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.70 ส่วนการประเมินด้านความสามารถในการสะสมทุน
มนุษย์ได้มีน้อยลง ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ถ้าเขาไม่เป็นคนที่สูญเสียอวัยวะของร่างกายจะสามารถ
พัฒนาความสามารถในการทางานไปได้ดีกว่านี้โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมาคือมีความคิดเห็นว่าการฝึก
อบรมวิชาชีพเพิ่มเติมจะทาให้คนที่สูญเสียอวัยวะของร่างกายสามารถเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพเท่ากับคน
ปกติ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.99 ส่วนการประเมินด้านทุนมนุษย์เดิมที่สะสมมาไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการศึกษาที่ดีของคนที่สูญเสียอวัยวะของร่างกายจะมีส่วนช่วยให้ได้งานที่มี
รายได้ดีกว่าคนที่สูญเสียอวัยวะของร่างกายที่มีการศึกษาต่ากว่าโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.96 รองลงมาคือหาก
ก่อนและหลังการสูญเสียอวัยวะงานที่ทาเป็นคนละอย่างกันลูกจ้างมีความคิดเห็นว่าสามารถประกอบอาชีพ
ปัจจุบันได้โดยไม่จาเป็นต้องเรียนในโรงเรียนใดๆ มาก่อนโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.91 การประเมินความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ

มือและแขนจากการประกอบอาชีพภาย

หลังจากการได้รับการจ่ายค่าทดแทน ลูกจ้างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการประเมินด้านทุนมนุษย์เดิมที่สะสม
มาไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มีค่ามากที่สุด โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมา คือมีความคิดเห็นว่าการ
ประเมินด้านเรื่องความสามารถในการสะสมทุนมนุษย์ได้มีน้อยลง โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.79
5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มผี ลต่อการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ
การสร้ า งตั ว แบบถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Model) ของการได้ รั บ การจ่ า ยค่ า
ทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้
SOS = f (SEX, AGE,STATUS, EXP, EDU, PHY, WB) โดยที่ SOS=การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภท
การสูญเสียอวัยวะ, SEX=เพศ, AGE=อายุ,STATUS=สถานภาพการสมรส EXP=ประสบการณ์การทางาน,
EDU=ระดับการศึกษา,PHY=อวัยวะที่ได้รับการสูญเสียและ WB=อาชีพการทางาน จะได้ ตัวแบบถดถอย
พหุคูณ (Regression Model)โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ
ANOVA
Model
1. Regression
Residual
Total
2. Regression
Residual
Total
a.Predictors:

Df
1
35
36
2
34
36

Sum of Square
2529
7601
10130
3455
6675
10130

Mean Square
2529
2171

F – Statistic
11.646

p-value
0.002a

1727
1963

8.797

0.001b

(Constant), PHY:,b.Predictors: (Constant), PHY, AGE:. p-value< 0.05

Coefficients
Model
1. (Constant)
PHY
2.(Constant)
PHY
AGE

Unstandardized
B
14558.484
42861.808
190704.100
39379.054
-4337.689

Std. Error
42816.583
12559.682
90783.198
12049.570
1998.186

Standardized
Beta
0.500
0.459
-0.305

t – Statistic
0.340
3.413
2.101
3.268
-2.171

p-value
0.736
0.002
0.043
0.002
0.032

p-value< 0.05

จากตารางที่ 1 ตัวแบบการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมีค่า
p-value=0.001< 0.05 จึงสามารถสรุปผลได้ว่าการได้รับค่าทดแทนการการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการ
สูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมีความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณของการได้รับ
การจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง ดังสมการที่ 5 คือ
SOS = 190704.100 + 39379.054 PHY - 4337.689 AGE
(5)
นั้นคือ การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมีความสัมพันธ์กับ
อวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้าง และอายุ
5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มผี ลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
การสร้างตัวแบบถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Model) ของรายได้ของอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้
WB3= f( SEX, STATUS, EXP, EDU, AGE1, PHY, WB2) โดยที่ WB3=รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ก่อนที่ประสบอุบัติเหตุ , SEX =เพศ, STATUS=สถานภาพการสมรส, EXP=ประสบการณ์การทางานก่อน
ประสบอุบัติเหตุ. EDU=ระดับการศึกษาก่อนประสบอุบัติเหตุ, AGE1=อายุก่อนประสบอุบัติเหตุ,
PHY = อวัยวะที่ได้รับการสูญเสี ย และ WB2 = การทางานหรืออาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ จะได้ตั วแบบ
ถดถอยพหุคูณ (Regression Model)โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ
ANOVA
Model
1. Regression
Residual
Total
2. Regression
Residual
Total
3. Regression
Residual
Total
4. Regression
Residual
Total
a.Predictors:
d.Predictors:

Model
1. (Constant)
EXP
2. (Constant)
EXP
SEX
3. (Constant)
EXP
SEX
EDU
4. (Constant)
EXP
SEX
EDU
AGE1

df
1
289
290
2
288
290
3
287
290
4
286
290

Sum of Square
393420017.52
3763574358.97
4156994376.50
569192850.14
3587801526.36
4156994376.50
659101611.51
3497892764.99
4156994376.50
856403516.27
3300590864.24
4156994376.50

Mean Square
393420017.52
13022748.65

F – Statistic
30.210

p-value
0.000a

284596425.10
12457644.19

22.845

0.000b

219700537.20
12187779.67

18.026

0.000c

214100879.10
11540527.48

18.552

0.000d

(Constant), PHY:,b.Predictors: (Constant), PHY, SEX:. c.Predictors: (Constant), PHY, SEX, EDU:.
(Constant), PHY, SEX, EDU, AGE1:.p-value< 0.05

Unstandardized
B
9553.731
130.389
11770.387
128.448
-1653.397
9153.452
143.320
-1434.142
821.876
4396.651
98.509
-1360.064
1388.477
97.647

Coefficients
Standardized
Std. Error
Beta
303.585
23.723
0.308
660.610
23.208
0.303
440.169
-0.206
1164.171
23.599
0.338
442.796
-0.178
302.599
0.153
1614.565
25.393
0.232
491.250
-0.169
324.779
0.259
23.616
0.273

t – Statistic
31.47
5.49
17.817
5.535
-3.756
7.863
6.073
-3.239
2.716
2.723
3.879
-3.154
4.275
4.135

p-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.007
0.007
0.000
0.002
0.000
0.000

p-value< 0.05

จากตารางที่ 2 ตัวแบบรายได้อัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่ประสบอุบัติเหตุมีค่า p-value=0.000 <
0.05 จึงสามารถสรุปผลได้ว่ารายได้อัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณของรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
ดังสมการที่ 6 คือ
WB3 = 4396.651 - 1360.664SEX + 1388.477EDU + 97.647AGE1 + 98.509EXP
(6)
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นั้นคือ รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์ กับเพศระดับ
การศึกษา อายุลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุและประสบการณ์การทางานของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ
หลัง โดยมีอานาจในการทานายผลของตัวแบบประมาณ 45.4 %
5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มผี ลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟู
การสร้างตัวแบบถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Model) ของรายได้ของอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทนฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้
ดังนี้ ECO1=f( SEX, STATUS, EXP, EDU, AGE, WB2) โดยที่ ECO1=รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
หลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน,SEX=เพศ, STATUS=สถานภาพการสมรส, AGE=อายุ,
EXP=ประสบการณ์การทางาน, EDU=ระดับการศึกษา, AGE=อายุ, PHY=อวัยวะที่ได้รับการสูญเสีย , และ
WB2 = อาชีพ จะได้ตัวแบบถดถอยพหุคูณ (Regression Model) โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟู
Model
1. Regression
Residual
Total
2. Regression
Residual
Total
3. Regression
Residual
Total
4.Regression
Residual
Total
5.Regression
Residual
Total
a.Predictors:
d.Predictors:

Df
1
275
276
2
274
276
3
273
276
4
272
276
5
271
276

ANOVA
Sum of Square
359697960.732
4045046333.673
4404744294.404
750786616.826
3653957677.578
4404744294.404
926986130.387
3477758164.017
4404744294.404
1034756873.299
3369987421.106
4404744294.404
1084509070.545
3320235223.859
4404744294.404

Mean Square
359697960.732
14709259.40

F – Statistic
24.454

p-value
0.000a

375393308.40
13335611.96

28.150

0.000b

308995376.80
12739040.89

24.256

0.000c

25869218.30
12389659.64

20.879

0.000d

216901814.10
12251790.49

17.704

0.000d

(Constant), EDU:,b.Predictors: (Constant), EDU, AGE:. c.Predictors: (Constant), EDU, AGE, SEX:.
(Constant), EDU, AGE, SEX, EXP:.e.Predictors: (Constant), EDU, AGE, SEX, EXP, WB2:. p-value< 0.05

Coefficients
Model
1. (Constant)
EDU

Unstandardized
B
6499.754
1644.825

Std. Error
902.875
332.818

Standardized
Beta
0.286

t – Statistic
7.199
4.945

p-value
0.000
0.000

หน้าที่ 366

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities
2. (Constant)
EDU
AGE
3. (Constant)
EDU
AGE
SEX
4. (Constant)
EDU
AGE
SEX
EXP
5. (Constant)
EDU
AGE
SEX
EXP
WB2

-408.081
2519.259
125.393
2634.337
2312.984
119.531
-1697.202
3062.744
2329.207
84.965
-1668.285
83.923
3039.348
2318.690
72.64
-1740.262
85.892
50.56

1538.241
355.494
23.155
1711.594
351.851
22.686
456.352
1694.198
347.036
25.257
450.157
28.455
1684.786
345.139
25.849
449.068
28.313
25.091

0.438
0.334
0.402
0.319
-0.203
0.405
0.227
-0.199
0.182
0.403
0.194
-0.208
0.187
0.111

-0.265
7.087
5.415
1.539
6.574
5.269
-3.719
1.808
6.712
3.364
-3.706
2.949
1.804
6.718
2.810
-3.875
3.034
2.015

0.791
0.000
0.000
0.125
0.000
0.000
0.000
0.072
0.000
0.001
0.000
0.003
0.072
0.000
0.005
0.000
0.003
0.0045

p-value< 0.05

จากตารางที่ 3 ตัวแบบรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทนมี
ค่าp-value=0.000 < 0.05จึงสามารถสรุปผลได้ว่ารายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูมี
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจาก
ที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน ดังสมการที่ 7 คือ
ECO1=3039.348-1740.262SEX+2318.69EDU+72.64AGE+85.892EXP+50.56WB2
(7)
นั้นคือ รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทนมีความสัมพันธ์
กับเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทางานของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุหลัง โดยมีอานาจ
ในการทานายผลของตัวแบบประมาณ 49.6 %
5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มผี ลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้าง
ของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
การสร้ า งตั ว แบบถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Model) รายได้ ข องอั ต ราค่ า จ้ า งของความ
แตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษาของ
การวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้ ECO_WB3 = f( SEX, STATUS, EXP, EDU, AGE1, PHY, WB2)
โดยที่ ECO_WB3=รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของ
ร่างกาย, SEX=เพศ,STATUS=สถานภาพการสมรส, EXP=ประสบการณ์การทางาน,EDU=ระดับการศึกษา,
AGE1=อายุ,PHY=อวัยวะที่ได้รับการสูญเสีย, และ WB2=การทางานหรืออาชีพ จะได้ตัวแบบถดถอยพหุคูณ
(Regression Model)โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตรา
ค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
ANOVA
Model
1. Regression
Residual
Total
2. Regression
Residual
Total
a.Predictors:

Df
1
275
276
2
274
276

Sum of Square
121333348.266
1302848456.066
1424181804.332
169820432.893
1254361371.440
1424181804.332

Mean Square
121333348.266
4737630.749

F – Statistic
25.611

p-value
0.000a

8491021645
4577961210

18.548

0.000b

(Constant), EDU:,b.Predictors: (Constant), EDU, WB2:. p-value< 0.05

Coefficients
Model
1.(Constant)
EDU
2.(Constant)
EDU
WB2

Unstandardized
B
-2384.061
955.302
-313.95
1028.24
48.23

Std. Error
42816.583
12559.682
90783.198
12049.570
1998.186

Standardized
Beta
0.292
0.314
0.186

t – Statistic
-4.653
5.061
-5.657
5.501
3.254

p-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

p-value< 0.05

จากตารางที่4ตัวแบบรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายมีค่า p-value=0.000<0.05จึงสรุปผลได้ว่ารายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตรา
ค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งจะ
ได้สมการถดถอยพหุคุณของรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายดังสมการที่ 8 คือ
ECO_WB3= - 3131.95 + 1028.24 EDU + 48.23 WB2
(8)
นั้นคือ รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพ
ของร่างกายมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและอาชีพเดิมของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่า
ทดแทนโดยมีอานาจในการทานายผลของตัวแบบประมาณ 34.5%
6.สรุปและอภิปรายผล
ลูกจ้างส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีผู้ดูแลเพราะส่วนใหญ่สูญเสียนิ้วมือ อาศัย
อยู่กับครอบครัวยังคงทางานที่เดิมต่อไปแต่ลักษณะการทางานแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ยังมีกาลังใจที่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนต่างจั งหวัดจึงพักอาศัยในบ้านเช่า/ห้องเช่ากับ
สามี/ภรรยา มีคนที่ต้องเลี้ยงดู/ดูแลรับผิดชอบซึ่งมักเป็นบิดา/มารดา สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้
ปัญหา/อุปสรรคของลูกจ้างในการดารงชีวิตในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ทางานไม่สะดวก/ทาได้ไม่เต็มที่ ลูกจ้าง
ส่วนใหญ่มีสถานะสุขภาพทางกาย จิต ปัญญาและสังคมค่อนข้างปกติ ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ยกเว้นแต่ใน
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ช่วงเวลาหลังจากประสบอันตรายในตอนแรกที่จาเป็นต้องมีผู้ดูแลเพราะยังไม่คุ้นเคยต่อการช่วยเหลือตัวเอง
ซึ่งยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวแต่ลูกจ้างมีความเห็นว่าตนเองมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแย่ล ง
กว่าเดิมเพระมีข้อจากัดในการทางานที่ใช้นิ้วมือหรือมือไม่ถนัดเหมือนเดิมทาให้สูญเสียโอกาสในการทางานที่
จะหารายได้ให้มากขึ้นหรือได้รับความก้าวหน้าในการทางาน ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและยังมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและอายเพื่อนซึ่งนับว่าเป็นความสูญ เสียทางสังคมที่ประเมินค่าไม่ได้ ลูกจ้างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสบอันตรายที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้ลดลง/ขาดรายได้ และ
ทางานไม่ได้ตามปกติต้องเปลี่ ยนหน้ าที่ การงาน ด้านครอบครัวคือ ขาดรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว และ
ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข ด้านสังคมคือมีผลกระทบทางด้านจิตใจ และถูกสังคมดูถูก อายเพื่อน เพราะ
มีอวัยวะไม่ครบสอดคล้องกับความคิดเห็นของครอบครัวหรือผู้ดูแล
ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมี
ความสัมพันธ์กับอวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้างและอายุซึ่งตัวแบบการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตาม
ประเภทการสูญเสียอวัยวะลูกจ้างคือSOS=190704.10+39379.05PHY-4337.69AGE ตัวแบบรายได้ของ
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุคือWB3=4396.65+1360.66SEX+388.477EDU+98.509EXP
นั้นคือรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การทางานของ
ลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุเพศระดับการศึกษาและอายุก่อนประสบอุบัติเหตุตัวแบบรายได้ของอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทนคือ ECO1=3039.348+1740.26EX+2318.69EDU
+72.64AGE+85.89EXP+50.56WB2นั้นคือรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือ
ได้รับค่าทดแทนมีความสัมพันธ์กับเพศ ระดับการศึกษา อายุและประสบการณ์การทางานของลูกจ้างก่อน
ประสบอุบัติเหตุ ตัวแบบรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างที่สูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายคือ ECO_WB3=-3131.95+1028.24EDU+48.23WB2 นั้นคือรายได้ของความ
แตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างทีส่ ูญเสียสมรรถภาพของร่างกายมีความสัมพันธ์กบั
ระดับการศึกษาและอาชีพเดิมของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้มีความเห็นว่ารัฐบาลควรกาหนดนโยบายและการดาเนินการช่วยเหลือ
หลังจากที่ลูกจ้างประสบอันตรายจนสูญเสียนิ้วมือ มือและแขนจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ทบทวนความ
ช่วยเหลือหลังจากลูกจ้างประสบอันตราย เนื่องจากลูกจ้างสูญเสียโอกาสสูญเสียรายได้ ในการที่จะเลือกอาชีพ
และหางานใหม่ 2) ควรหาแนวทางติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสาหรับลูกจ้างที่ไม่สามารถ
ทางานอีกต่อไปได้ เนื่องจากลูกจ้างที่ประสบอันตรายเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูหรือดูแลบุคคล
ในครอบครัว และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจริงสูงกว่าค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่ดูแล ทาให้ประสบกับความยากลาบากในการดารงชีวิต ลูกจ้างควรได้รับค่ารักษาพยาบาล
ตามที่ได้จ่ายจริง 3) กาหนดมาตรการติดตามดูแลสถานประกอบการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายให้มีการ
ปรับปรุงระบบความปลอดภัย และมีแนวทางดาเนินการตัดสิทธิบางประการหากพบว่ามีลูกจ้างในสถาน
ประกอบการประสบอันตรายเพิ่มขึ้น 4) ทบทวนการจัดหาหรือให้อวัยวะเทียมแก่ลูกจ้างโดยให้ถือว่าเป็น
สวัสดิการของรัฐบาลเพื่อช่วยให้ลูกจ้างสามารถทางานได้ตามปกติหรือเกือบปกติ 5) ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์
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คิดค้นอุปกรณ์ช่วยให้ลูกจ้างประกอบอาชีพได้เหมือนปกติ 6) ออกกฎหมายควบคุมดูแลสถานประกอบการให้
มีนโยบายในการรับลูกจ้างให้ทางานในสถานประกอบการของตนเองเพื่อให้มีรายได้ต่อไป และรายได้ไม่ควรต่า
กว่าเดิมแม้จะท างานในลั กษณะงานใหม่ หรือหางานในสถานประกอบการอื่ นให้แก่ลูกจ้างทาต่อไป 7)
ทบทวนค่าชดเชยที่ให้ตามกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับลูกจ้าง จากที่กล่าวมาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะ
ทาการศึกษาต่อไป ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เรื่องการประเมินผลกระทบความสูญเสียจากการทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากรณีอันตรายที่เกิดเกี่ยวกับนิ้วมือ มือและแขนจากการประกอบอาชีพ 2) เรื่อง
การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาของลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือและแขนจากการประกอบอาชีพ 3)
เรื่องการประเมินค่าทดแทนทางกฎหมายที่เหมาะสมสาหรับลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ มือและ
แขนจากการประกอบอาชีพ
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1. บทคัดย่อ
สำหรับบทควำมนี้ ให้ควำมสำคัญต่อกำรศึกษำเรื่องสุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์และกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงสุขภำพในกลุ่มผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน โดยเป็นกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม
จำนวน 113 คน ในกลุ่มผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินอำยุระหว่ำง 15-49 ปีที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร
ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินพบว่ำส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด ส่วนมำกมีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำ แต่กลับพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรไม่ยินส่วนใหญ่ ไม่รู้จักวิธีกำรคุมกำเนิดและวิธีกำรวำงแผน
ครอบครัวมำกถึงร้อยละ 57.5 ส่วนมำกมีสำเหตุควำมพิ กำรมำแต่กำเนิดมำกถึง ร้อยละ69.6 ซึ่งวิธีกำร
คุมกำเนิดที่รู้จักมำกที่ สุ ดคือ ถุงยำงอนำมั ยและยำเม็ ดคุมกำเนิ ด ส่วนวิธีกำรคุมกำเนิดที่ใช้ ประจำเมื่ อ มี
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ ยำเม็ดคุมกำเนิด และยังพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินมำกถึง ร้อยละ 79.3 ไม่เคยได้รับ
กำรบริกำรเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง แท้ง โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ ทั้งที่ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินร้อยละ 71.2 มีบัตรประกันสุขภำพ โดยพบว่ำอุปสรรคที่สำคัญคือควำม
ยำกลำบำกในกำรเดินทำงและกำรไม่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ ส่งผลให้
ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้อย่ำงเป็นธรรม และข้อมูลที่ผู้หญิงพิกำร
ทำงกำรได้ยินต้องกำรมำกที่สุด คือข้อมูลเรื่องของกำรดูแลตัวเอง โดยเฉพำะวิธีกำรคุมกำเนิดและโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำควรเพิ่มสิ่งอำนวยควำมสะดวก โดยเฉพำะล่ำมภำษำมือหรือช่อง
ทำงกำรสื่อสำรพิเศษในกำรเข้ำรับบริกำร รวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้หญิง
พิกำรทำงกำรได้ยินเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน, สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ,์ กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพ
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Abstract
The present study focused on reproductive health and access to health services
among women with hearing impairment. The data were collected through questionnaires from
113 women with hearing impairment aged between 15-49 years who were living in Bangkok.
The results showed that the majority of the study population was single. The most
had educational opportunities mainstream education. 57.5 percent were born with hearing
impairment. 69.6 percent reported they did not know how to prevent pregnancy and family
planning. The most frequently used birth control was condoms and contraceptive pills. They
reported to regularly use contraceptive pill to prevent pregnancy. 79.3 percent of the study
population did not receive any services related to health check-up, family planning,
pregnancy, abortion, sexually transmitted diseases and AIDS although 71.2 per cent were
entitled to the national universal health coverage. Barriers to access to those services found
were difficulties in travelling, accessing information and advocacy for reproductive health. The
information this group needed most was related to self-care, especially how to control birth
and to prevent sexually transmitted diseases. The results of the present study suggested that
more attention should be paid to adding more facilities such as sign interpreters or appropriate
communications to increase understanding of women with hearing impairment.
Keywords: Women with hearing impairment, right to reproductive health, access to health
service
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
สุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์ เพศวิถี และสุขภำพทำงเพศเป็นองค์ประกอบของคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงที่มีควำมพิกำรด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้หญิงพิกำรต้องเผชิญกับอคติและกำรตีตรำทั้ง
จำกควำมพิกำรและควำมเป็นหญิง ที่สังคมมักจะมีทัศนคติเหมำรวมต่อผู้หญิงพิกำรว่ำไม่มีควำมรู้สึกหรือควำม
ต้องกำรทำงเพศ ตลอดจนไม่มีควำมจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์ อันเนื่องมำจำกสภำพ
ร่ำงกำยที่ไม่สมบูรณ์ หรือกำรมีควำมพิกำรบนร่ำงกำย เป็นอคติที่ซ้อนทับสองชั้น(double taboo) ทำให้มี
ผลกระทบในสภำพที่รุนแรงกว่ำผู้หญิงที่ไม่พิกำรทั่วไป (อุบลพันธ์ ธีระศิลป์และเพ็ญจันทร์ เซอร์เรอร์,2553)
เมื่อภำพลักษณ์ของร่ำงกำยสัมพันธ์กับเพศภำวะของสังคม ร่ำงกำยผู้หญิงสวยงำมตอบสนองต่อควำม
เป็นวัตถุทำงเพศของผู้หญิง เพื่อทำหน้ำที่ควำมเป็นหญิงตำมควำมคำดหวังทำงสังคม คือกำรเป็นเมียและเป็น
แม่ แต่ร่ำงกำยที่บกพร่องขำดควำมน่ำดึงดูดใจทำงเพศ ไม่อำจให้กำรตอบสนองควำมต้องกำรของอีกฝ่ำยได้
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โดยเฉพำะไม่สำมำรถแสดงบทบำทและทำหน้ำที่ของผู้หญิง เช่น กำรดูแลปรนนิบัติ กำรทำงำนบ้ำน กำรเลี้ยงดู
บุตร และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมได้ (Gill, 1996 cited in Vaidya, 2015; อุบลพันธ์ ธีระศิลป์ และ
เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์, 2553) ดังนั้นทัศนะของสังคมที่มีต่อผู้หญิงพิกำรมักมองว่ำ เป็นผู้หญิงที่ไม่มีควำมรู้สึ ก
และควำมต้องกำรทำงเพศ ผู้หญิงพิกำรส่วนใหญ่จึงถูกเก็บเงียบอยู่ในบ้ำนหรือสถำนสงเครำะห์ หรือถูกปิดบัง
กีดกั้นไม่ได้รับควำมรู้เรื่องเพศจำกครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด ส่งผลให้ขำดกำรเรียนรู้และเข้ำไม่ถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
เพศวิถีและอนำมัยเจริญพันธุ์ (Steinberg A.G.,Barmada C.H., 2002) เช่นเดียวกับงำนวิจัยในสหรัฐอเมริกำ
ในกลุ่มคนพิกำรพบว่ำ ทัศนคติของผู้อื่น ๆต่อคนพิกำรและกำรให้คุณค่ำตนเองของคนพิกำร มักถูกตีตรำให้เป็น
คนไม่มีควำมสำมำรถเรื่องเพศ ไม่สำมำรถมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศที่ปกติ ไม่มีควำมเป็นพ่อแม่ เป็นผู้ไม่มีเพศ
(sexless) เป็นผู้ที่ไม่มีควำมรู้สึกทำงเพศ หรือไม่มีควำมต้องกำรทำงเพศ(asexual) เพรำะเรื่องเพศมักผูกโยง
กับควำมมีศักยภำพ(ableism) และรูปลักษณ์ หรือควำมสวยงำมทำงร่ำงกำย(body image) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในกำรตอบสนองทำงเพศที่สำคัญ (bucciere & Reel,2009; Tleleprolos & Mccabe,2002 อ้ำงใน อมรำ
สุนทรธำดำและอักษรำภัค หลักทอง,2554)
สำหรับกำรศึกษำในประเทศไทยจำกรำยงำนวิจัยกำรทบทวนและวิเครำะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นควำมพิกำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2517-2552 มีทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรศึกษำวิจัยมุ่งเน้นกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนพิ กำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภำพ กำรมีงำนทำ กำรศึกษำเรียนรู้ รวมถึงประเด็นสิทธิ
อนำมัยเจริญพันธุ์และชีวิตทำงสังคมของคนพิกำร แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรวิจัยบนฐำนแนวคิดทำงสังคมที่นำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงทำงนโยบำย กฎหมำย เพื่อให้เกิดกำรกระทำและกำรปฏิบัติกำร ที่จะขจัด
อุปสรรค ลดช่องว่ำงและเพิ่มโอกำสให้แก่คนพิกำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม สำมำรถอยู่ร่วมในสังคมได้
ซึ่งกำรให้ควำมสำคัญต่อประสบกำรณ์ที่เป็นเรื่องส่วนตัว กำรทำกิจกรรมและชีวิตประจำวัน โดยเฉพำะเรื่อง
เพศ ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ หรือกำรปฏิบัติทำงเพศนั้น ยังมี จำนวนน้อยมำก (อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน, 2553)
และหำกผู้หญิงพิกำรยังไม่มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำด้วย ย่อมส่งผลให้ผู้หญิงพิกำรส่วนใหญ่ขำดโอกำสกำร
เรียนรู้ออกสู่สังคมและเรียนรู้ต่อกำรดำเนินชีวิตของตัวเอง ตลอดจนไม่สำมำรถดูแลตัวเองได้อย่ำงเหมำะสม
อำจท ำให้ เ กิ ด ควำมเสี่ ย งทำงด้ ำ นสุ ข ภำพอนำมั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ( Steinberg A.G.,Barmada
C.H.,2002)
โดยเฉพำะผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินนั้น มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรมีอนำมัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เหมำะสม เช่น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำยหญิง กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจำกกำรล่วงละเมิด กำรขำด
ควำมรู้หรือข้อมูลที่ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ หรือกำรขำดข้อมูลต่อกำรทำควำมเข้ำใจกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ร่ำงกำย อำรมณ์ของตัวเอง เป็นต้น (อมรำ สุนทรธำดำและอักษรำภัค หลักทอง,2554) นำสู่ กำรเกิดกำร
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม กำรเสี่ยงต่อกำรมีโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และกำรเข้ำถึงบริกำรที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีปัญหำ
เรื่องของกำรสื่อสำรต่อคนทั่วไปในสังคม เพรำะผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินนั้นไม่สำมำรถได้ยินเสียงและสื่อสำร
ได้โดยตรง จึงทำให้เกิดกำรรับสำรไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ส่งผลทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันสำคัญได้
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อย่ำงเท่ำเทียม จนไม่สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ (ปริญญำ สิริอัตตะกุล,2554) บวกกับทัศนคติของสังคมที่มีต่อ
ผู้หญิงพิกำร มองข้ำมควำมเป็นมนุษย์ด้วยฐำนคิดอย่ำงเท่ำเทียม กลับกดทับและตอกย้ำกำรได้รับควำมเท่ำ
เทียมด้วยควำมพิกำรทำงร่ำงกำย ที่กีดกันให้ผู้หญิงพิกำรส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆของสังคม
ได้ ตลอดจนได้รับกำรบริกำรของสังคมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบกับกำรมีอคติทับซ้อนบนร่ำงกำย
พิกำร ทำให้ควำมต้องกำรและควำมปรำรถนำทำงเพศของหญิงพิกำรเลือนหำยและถูกละเลยไป (Wisdom
Kwadwo Mprah. ,2013) ดังนั้น กำรศึกษำครั้งนี้ จึงต้องกำรนำเสนอกำรสังเครำะห์ข้อมูลอันสำคัญที่สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหำสำคั ญด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง พิกำรทำงกำรได้ยิน ภำยใต้บริบทสังคมไทย เพื่อ
สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปสร้ำงโอกำส เพิ่มทำงเลือกให้กับผู้หญิงพิกำรทำงได้ยินอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน
สำมำรถส่งเสริมให้ผู้หญิงพิกำรมีควำมเข้ำใจด้ำนสุขภำพ สำมำรถดูแลตัวเองได้ มีสุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์ที่ดี
และเข้ำถึงสิทธิกำรรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำประสบกำรณ์ควำมรู้ และกำรดูแลด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน
2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้
ยิน
4. นิยามศัพท์
ผู้หญิงพิการทางการได้ยิน(Women with hearing impairment) หมำยถึง ผู้หญิงพิกำรที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
อนามัยเจริญพันธุ์(Reproductive) หมำยถึง สุขภำพร่ำงกำย สุขภำพทำงเพศที่ดีประกอบไปด้วย
เรื่องกำรคุมกำเนิด กำรตั้งครรภ์ กำรแท้ง และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์(Reproductive Rights) หมำยถึง สิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลทุกเพศในกำร
ตัดสินใจอย่ำงอิสระเสมอภำค ในเรื่องของกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปรำศจำกกำรบังคับ รวมทั้งสิทธิในกำร
ดูแลตัวเองด้ำนเพศวิถีและสุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์
5. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดควำมพิกำร หรือควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ำเป็นควำมพิกำร
ตั้งแต่กำเนิดแต่มีเบื้องหลังกำรให้ควำมหมำยหรือกำรนิยำม สำหรับบทควำมนี้ใช้แนวคิด 2 แนวคิดในกำร
อธิบำยกำรศึกษำ ดังนี้ แนวคิดควำมพิกำรมุมมองทำงกำรแพทย์ (Individual/ Medical of disability) ที่เชื่อ
ควำมพิกำรเกิดจำกควำมผิดปกติของร่ำงกำยมนุษย์ เป็นควำมบกพร่องของร่ำงกำยมนุษย์ที่เกิดมำจำกภำวะ
พยำธิทำงร่ำงกำย ที่ล้วนมำจำกควำมเป็นปัจเจกบุคคลทั้งสิ้น โดยมีกระบวนกำรรักษำที่มุ่งเน้นกำรให้มนุษย์
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กลับมำปกติ หรือคืนสู่ควำมสมบูรณ์ด้วยวิทยำกำรทำงกำรแพทย์เท่ ำนั้น ส่งผลให้บุคคลที่มีควำมพิกำร หรือ
ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จึงเป็นเพียงผู้ที่ต้องคอยได้รับควำมช่วยเหลือจำกสังคมเท่ำนั้น
แนวคิดควำมพิกำรในมุมมองทำงสังคม(Social model of disability) เชื่อว่ำควำมพิกำรเป็นเรื่อง
ของข้อจำกัดในกำรทำกิจกรรมทำงสังคม มำกกว่ำควำมเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นต่อร่ำงกำยมนุษย์ เชื่อว่ำสังคมเป็น
สำเหตุของควำมพิกำร เป็นตัวกำหนดควำมสำมำรถที่แตกต่ำงของมนุษย์ที่แตกต่ำงกัน จำกข้อจำกัดหรือควำม
บกพร่องของร่ำงกำย กำรที่สังคมขำดควำมตระหนักถึงควำมจำเป็นหรือควำมต้องกำรของคนพิกำรและกำรใช้
ชีวิตอย่ำงเท่ำเทียมของคนพิกำร
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะทางประชากร
1. ลักษณะควำมพิกำร
2. อำยุ
3. สถำนภำพสมรส
4. ระดับกำรศึกษำ
5. อำชีพ
6. ระดับรำยได้

ประสบการณ์และการดูแลตัวเอง
ด้านอนามัยเจริญพันธ์
1. กำรวำงแผนครอบครัวและกำร
คุมกำเนิด
2. กำรตั้งครรภ์
3. โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

วิธีคิดเกี่ยวกับคนพิการ
-

มุมมองทำงสังคม

-

มุมมองทำงกำรแพทย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
7. วิธีการดาเนินการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมจิ ำกงำนวิจัยเรื่องควำมรู้ ควำมคิดเห็น และกำรปฏิบัติด้ำนอนำมัยของ
หญิงพิกำร 3 ประเภท คือ ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ผู้หญิงพิกำรทำงกำรมองเห็น และผู้หญิงพิกำรทำง
เคลื่อนไหว จำนวนทั้งสิ้น 340 คน ซึ่งสำหรับบทควำมนี้ได้พิจำรณำ เฉพำะกลุ่มข้อมู ลกลุ่มตัวอย่ำงจำกผู้หญิง
พิกำรทำงกำรได้ยินจำนวน 113 คน ที่มี อำยุระหว่ำง 15 -49 ปี อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครที่ ได้ ขึ้น
ทะเบี ย นคนพิ ก ำรและมี บั ต รประจ ำตั ว คนพิ ก ำร โดยใช้ วิ ธี ร ะเบี ย บกำรวิ จั ย เชิ ง ปริ ม ำณ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถำม เป็นกำรสื่อสำรผ่ำนล่ำมภำษำมือ สำหรับแบบสอบถำมประกอบไปด้วยข้อมูล พื้นฐำนทำง
ประชำกร ข้อมูลประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมคิดเห็นและกำรเข้ำถึงบริกำรอนำมัยเจริ ญพันธุ์ของหญิงพิกำร
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และกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนำ(Descriptive) โดยใช้ ค้ ำ เฉลี่ ย (Frequency)และร้ อ ยละ
(percentage)ในกำรอธิบำยข้อมูล
8. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
8.1. ข้อมูลทั่วไปของประชากร
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำครั้งนี้ คือกลุ่มผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน จำนวน 113 คน แบ่งตำม
ลักษณะควำมพิกำร พบว่ำมีผู้หญิงพิกำรหูหนวก ร้อยละ68.1 และผู้หญิงพิกำรหูตึง ร้อยละ 31.9 ตำมตำรำง
ที่1 พบว่ำสำเหตุควำมพิกำรส่วนใหญ่เกิดมำตั้งแต่กำเนิดร้อยละ69.9 และเกิดควำมพิกำรภำยหลังร้อยละ 30.1
ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่ วนมำกมีสถำนภำพสมรสโสดร้อยละ66.4 มีอำยุเฉลี่ยอำยุประมำณ 37 ปี( X
=37.51 SD=7.36) และนับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ84.1 จำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินพบว่ำ
ส่วนใหญ่มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำอยู่ที่ ม.4-ม.6 ร้อยละ26.4 และผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน
ส่วนใหญ่มีอำชีพอิสระ โดยกำรขำยล๊อตเตอรรี่มำกที่สุด (ร้อยละ44.7ซึ่งผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนมำก
ร้อยละ 59.3 มีรำยได้อยู่ช่วงระหว่ำง 501 -5,000 บำท) โดยรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนประมำณ 2,640.06 บำทต่อ
คน ( X =2640.06 SD=3388.04) ตำมตำรำงที่1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชำกรของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน จำแนกตำมลักษณะควำมพิกำร
ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
จานวนรวม
ข้อมูลทั่วไปของประชากร
(ร้อยละ)
หูหนวก
หูตึง
สำเหตุควำมพิกำร
พิกำรตั้งแต่กำเนิด
71.4
66.7
69.9
พิกำรภำยหลัง
28.6
33.3
30.1
รวม
100.0
100.0
100.0
อำยุ
15-35 ปี
36-49 ปี
รวม

42.9
57.1
100.0

44.4
55.6
100.0

43.4
56.6
100.0

สถำนภำพสมรส
โสด
อยู่กับแฟน/แต่งงำน
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
รวม

67.5
24.7
7.8
100.0

63.9
27.8
8.3
100.0

66.3
25.7
8.0
100.0
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กำรนับถือศำสนำ
พุทธ
ศริสต์
อิสลำม
ไม่มีศำสนำ
รวม

88.3
7.8
3.9
0.0
100.0

66.7
13.9
11.1
8.3
100.0

81.4
9.7
6.2
2.7
100.0

รวม

16.7
24..0
29.6
13.0
16.7
100.0

33.3
11.1
16.7
33.3
5.6
100.0

20.8
20.8
26.4
18.1
13.9
100.0

51.9
21.2
11.5
9.6
3.8
1.9
100.0

29.2
33.3
37.5
0.0
0.0
0.0
100.0

44.7
25.0
19.7
6.6
2.6
1.3
100.0

28.2
46.2
23.1
2.6
100.0

0.0
93.3
0.0
6.7
100.0

20.4
59.3
16.7
3.7
100.0

ระดับกำรศึกษำ
ป.6 หรือต่ำกว่ำ
ม.1- ม.3
ม.4- ม.6
อนุปริญญำ
ปริญญำตรี เป็นต้นไป
อาชีพ
ขำยล๊อตเตอร์รี่
รับจ้ำงทั่วไป
หมอนวด
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่รัฐ
นักศึกษำ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
รวม
ระดับรายได้
≥ 500
501-5,000
5,001 – 10,000
≤ 10,001
รวม

8.2. ประสบการณ์และความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
เรื่องควำมรู้ด้ำนกำรคุมกำเนิดภำพรวม พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินมำกกว่ำครึ่งไม่รู้จักวิธีกำร
คุมกำเนิดหรือกำรวำงแผนครอบครัว ร้อยละ57.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่มีลักษณะหู
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หนวก (ร้อยละ55.8.1) สำหรับผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่ระบุว่ำรู้จักวิธีกำรคุมกำเนิด ส่วนใหญ่รู้จักวิธีกำร
คุมกำเนิดคือ ถุงยำงอนำมัยและยำเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ31.5เท่ำกัน สำหรับควำมรู้ในเรื่องกำรคุมกำเนิดโดย
วิธีกำรหลั่งอสุจิข้ำงนอก เป็นกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ำไม่แน่ใจ มำกถึงร้อย63.1 ในกลุ่ม
ลักษณะพิกำรหูหนวกและหูตึง รองลงมำคิดว่ำไม่สำมำรถป้องกันได้ ร้อยละ25.2 สำหรับควำมรู้ในกำร
คุมกำเนิดแบบฉีดยำคุม ส่วนมำกให้ข้อมูลว่ำไม่ทรำบข้อมูลของระยะเวลำในกำรคุม ร้อยละ 69.0 ทั้งในกลุ่ม
ลักษณะคนหูหนวกและหูตึง นอกจำกนี้ควำมรู้ในกำรรับประทำนยำคุมฉุกเฉิ น พบว่ำส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6
ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่คิดว่ำกำรสำมำรถทำนยำคุมฉุกเฉินบ่อยๆได้ โดยไม่เป็นอันตรำยต่อ
ร่ำงกำย ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 17.8 ให้ข้อมูลว่ำไม่สำมำรถทำนได้บ่อยตำมลำดับ ดังปรำกฏตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลประสบกำรณ์ควำมรู้ด้ำนอนำมัยเจริญ พันธุ์ของผู้หญิ ง พิกำรทำงกำรได้ยิน จำแนกตำม
ลักษณะควำมพิกำร
ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
ประสบการณ์ความรู้ด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์
หูหนวก
หูตึง
ท่ำนรู้จักวิธีกำรคุมกำเนิด/วิธีกำรวำงแผนครอบครัวหรือไม่
ไม่รู้จัก
55.8
61.1
รู้จัก
44.2
38.9
รวม
100.0
100.0
วิธีกำรคุมกำเนิดประเภทใดที่ท่ำนเคยได้ยินและคุ้นเคยมำกที่สุด
ถุงยำงอนำมัย
35.0
21.4
ยำเม็ดคุมกำเนิด
27.5
42.9
วิธีกำรอื่นๆ เช่น กำรนับ
ระยะปลอดภัย/กำรหลั่ง
20.0
7.1
ข้ำงนอก/
ยำฉีดคุมกำเนิด
5.0
28.6
กำรทำหมัน
7.5
0.0
ยำคุมฉุกเฉิน
5.0
0.0
รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำวิธีกำรคุมกำเนิดโดยกำรหลั่งอสุจิข้ำงนอก เป็นกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์หรือไม่
ไม่แน่ใจ
62.3
64.7
ไม่สำมำรถป้องกันได้
23.4
29.4
สำมำรถป้องกันได้
14.3
5.9
รวม
100.0
100.0

จานวนรวม
(ร้อยละ)
57.5
42.5
100.0
31.5
31.5
16.7
11.0
5.6
3.7
100.0
63.1
25.2
11.7
100.0
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ท่ำนคิดว่ำกำรฉีดยำคุมกำเนิดสำมำรถคุมได้ระยะเวลำนำนเท่ำไหร่
ไม่แน่ใจ
68.8
69.4
3 เดือน
20.8
16.7
4 เดือน
9.1
11.1
5 เดือน
1.3
2.8
รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำกำรทำนยำเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยๆได้ โดยไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
ใช่
47.5
68.8
ไม่แน่ใจ
32.5
18.7
ไม่ใช่
20.0
12.5
รวม
100.0
100.0

69.0
19.5
9.7
1.8
100.0
53.6
28.6
17.8
100.0

สำหรับเรื่องของกำรตั้งครรภ์ ตำมข้อมูลตำรำงที่ 3 พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ส่วนใหญ่ รู้จัก
วิธีกำรตรวจครรภ์อย่ำงง่ำยด้วยตัวเอง ร้อยละ58.9 ส่วนเรื่องของอำกำรกำรตั้งครรภ์ พบว่ำผู้หญิงพิกำร
ทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ ทรำบว่ำอำกำรประจำเดือนไม่มำเป็นอำกำรแรกเริ่มของกำรตั้งครรภ์ ร้อยละ 64.4
รองลงมำคืออำกำรอำเจียนเวียนหัว ร้อยละ 19.6 ในเรื่องของกำรฝำกครรภ์ พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน
ส่วยใหญ่ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำจะต้องมีอำยุครรภ์กี่เดือน จึงจำเป็นต่อกำรเข้ำฝำกครรภ์ รองลงมำระบุว่ำควรมี
อำยุครรภ์จำนวน 3 เดือน จึงเหมำะสมต่อกำรเข้ำรับบริกำรฝำกครรภ์ ร้อยละ 19.5 ส่วนควำมรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ พบว่ำผูห้ ญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่รู้จักโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 67.7 สำหรับ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่รู้จักและคุ้นเคยมำกที่สุดคือโรคเอดส์ ร้อยละ 67.7 โดยทรำบถึงลักษณะอำกำร
ของโรคว่ำกำรต้องมีตุ่มและน้ำเหลืองไหลตำมร่ำงกำยที่เป็นอำกำรของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์อย่ำงเด่นชัดที่สุดร้อยละ
38.3
สำหรับด้ำนมุมมองเกี่ยวกับกำรคุมกำเนิด พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินมำกกว่ำร้อยละ 63.0 ระบุ
ว่ำผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ำยคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ส่วนมุมมองเกี่ยวกับสังคมผู้หญิงพิกำร
ทำงกำรได้ยินผลศึกษำกลับพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนมำก ร้อยละ 70.4 ยังมีควำมเห็นว่ำสังคมมัก
มองว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินไม่ควรตั้งครรภ์ ในขณะที่ ตัวของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินเชื่อว่ ำตนเอง
สำมำรถตั้งครรภ์ได้มำกถึง ร้อยละ48.1 ตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลประสบกำรณ์ควำมรู้ด้ำนอนำมัยเจริญ พันธุ์ของผู้หญิ ง พิกำรทำงกำรได้ยิน จำแนกตำม
ลักษณะควำมพิกำร
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ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
ประสบการณ์ความรู้ด้าน
จานวนรวม
อนามัยเจริญพันธุ์
(ร้อยละ)
หูหนวก
หูตึง
ท่ำนรู้จักวิธีกำรตรวจกำรตั้งครรภ์อย่ำงง่ำยด้วยตัวเองหรือไม่(โดยกำรใช้แผ่นทดสอบกำรตั้งครรภ์)
รู้จัก
57.5
62.5
58.9
ไม่รู้จัก
30.0
25.0
28.6
ไม่แน่ใจ
12.5
12.5
12.5
รวม
100.0
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำอำกำรผิดปกติของร่ำงกำยอำกำรใด คืออำกำรแรกเริ่มของกำรตั้งครรภ์
ประจำเดือนไม่มำ
60.0
75.0
64.4
อำเจียน/เวียนหัว
22.5
12.5
19.6
ไม่แน่ใจ
7.5
12.5
8.9
มีอำกำรคัดเต้ำนม เจ็บ ตึง
เหนื่อยง่ำย และปัสสำวะ
10.0
0.0
7.1
บ่อย
รวม
100.0
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำควรมีอำยุครรภ์จำนวนกี่เดือน จึงจำเป็นต่อกำรเข้ำรับฝำกครรภ์
3 เดือน
20.8
16.7
19.5
4 เดือน
9.1
11.1
9.7
5 เดือน
1.3
2.8
1.8
ไม่แน่ใจ
68.8
69.4
69.0
รวม
100.0
100.0
100.0
ท่ำนรู้จักหรือเคยได้ยิน “โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์” หรือไม่
รู้จัก
58.9
50.0
56.1
ไม่รู้จัก
41.1
50.0
43.9
รวม
100.0
100.0
10.0
ท่ำนรู้จักหรือเคยได้ยิน “โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์” ชนิดใดมำกที่สุด
เอดส์/เอชไอวี
66.7
70.6
67.7
หนองในแท้/เทียม
14.6
5.9
12.3
เริม/เชื้อรำ
10.4
11.8
10.8
โรคติดเชื้อทำงช่องคลอด/
6.2
0.0
4.6
ไวรัส ตับอักเสบ ซิฟิลิส
หูดหงอนไก่
2.1
11.7
4.6
หน้าที่ 381
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รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำลักษณะอำกำรของโรคเอชไอวี/เอดส์ ที่เด่นชัดที่สุดเป็นอย่ำงไร
เป็นตุ่ม น้ำเหลืองไหล
34.8
46.4
ผิวคล้ำ ดำ
31.8
28.6
ซูบผอม
25.8
14.3
ไม่แน่ใจ
7.6
10.7
รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำผู้หญิงเป็นหน้ำที่ผหู้ ญิงที่ต้องเป็นฝ่ำยคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ใช่หรือไม่
ไม่ใช่
60.0
71.6
ใช่
15.0
7.1
ไม่แน่ใจ
25.0
21.3
รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำสังคมมักมองว่ำผู้หญิงพิกำร ไม่ควรตั้งครรภ์
ใช่
65.0
85.7
ไม่ใช่
12.5
7.2
ไม่แน่ใจ
22.5
7.1
รวม
100.0
100.0
ท่ำนคิดว่ำผู้หญิงสำมำรถตั้งครรภ์ได้หรือไม่
สำมำรถตั้งครรภ์ได้
45.0
57.2
ไม่ควรตั้งครรภ์
25.0
35.7
ไม่แน่ใจ
30.0
7.1
รวม
100.0
100.0

100.0
38.3
30.9
22.3
8.5
100.0

63.0
13.0
24.0
100.0
70.4
11.1
18.5
100.0
48.1
27.8
24.1
100.0

8.3. ประสบการณ์และการปฏิบัติตัวด้านอนามัยเจริญพันธุ์
สำหรับเรื่องของกำรปฏิบัติตัวด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ไม่
เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 59.5 ส่วนผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่เคยมีประสบกำรณ์กำรมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ
40.5 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่ำงลักษณะควำมพิ กำรหูหนวกและหูตึง สำหรับในเรื่องกำรกำรมี
เพศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรก พบว่ ำ และผู้ ห ญิ ง พิ ก ำรทำงกำรได้ ยิ น ทั้ ง หมด “ไม่ ไ ด้ ” มี ก ำรคุ ม ก ำเนิ ด ตั้ ง แต่ ก ำรมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมำกถึง ร้อยละ 58.1 พบมำกในกลุ่มลักษณะควำมพิกำรหูหนวก(ร้อยละ60.0) สำหรับ
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก คือ แฟน/คู่รัก ร้อยละ 66.7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะควำมพิกำรหูตึงส่วน
ส่วนวิธีกำรที่ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่เลือกใช้เมื่อมี “เพศสัมพันธ์ครั้งแรก” คือถุงยำงอนำมัย ร้อยละ
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46.7 รองลงมำคือกำรใช้ยำเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ44.5 ส่วนวิธีกำรคุมกำเนิดที่ใช้เป็นประจำเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ทุกครั้ง พบว่ำส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรทำนยำเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ46.7 รองลงมำคือกำรใช้ถุงยำงอนำมัย ร้อยละ
24.4 ตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติตัวด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน
จำแนกตำมลักษณะควำมพิกำร
ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
ประสบการณ์และการปฏิบตั ิตัว
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
หูหนวก
หูตึง
ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
ไม่เคย
59.7
58.8
เคย
40.3
41.2
รวม
100.0
100.0
ท่ำนมีกำรป้องกันกำรคุมกำเนิดตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์
ไม่ใช่
60.0
53.8
ใช่
40.0
46.2
รวม
100.0
100.0
บุคคลที่ท่ำนมีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก
แฟน/คู่รัก
64.5
71.4
คู่สมรส/สำมี
29.0
28.6
เพื่อนหรือคนอื่น ๆ
6.5
0.0
รวม
100.0
100.0
วิธีกำรคุมกำเนิดที่ใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ถุงยำงอนำมัย
51.6
35.7
ยำเม็ดคุมกำเนิด
35.5
64.3
กำรนับระยะปลอดภัย/
6.5
0.0
กำรหลั่งภำยนอก
ยำฝัง/ยำฉีด/ยำคุมกำเนิด
3.2
0.0
ฉุกเฉิน
กำรทำหมัน
3.2
0.0
รวม
100.0
100.0
วิธีกำรคุมกำเนิดใดที่ท่ำนใช้เป็นประจำเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ยำเม็ดคุมกำเนิด
45.2
50.0

จานวนรวม
(ร้อยละ)
59.5
40.5
100.0
58.1
41.9
100.0
66.7
28.9
4.4
100.0
46.7
44.5
4.4
2.2
2.2
100.0
46.7
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ถุงยำงอนำมัย
ยำฉีดคุมกำเนิด
กำรทำหมัน
กำรหลั่งภำยนอก/นับ
ระยะปลอดภัย
ไม่ใช่เลย
รวม

25.8
3.2
9.7

21.5
21.4
7.1

24.4
8.9
8.9

12.9

0.0

8.9

3.2
100.0

0.0
100.0

2.2
100.0

8.4. การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
สำหรับเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพ พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 ไม่
เคยได้รับกำรบริกำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง กำรแท้ง โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะมีบัตรประกันสุขภำพ ร้อยละ72.7 และผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 ไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง กำรแท้ง
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์จำกหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นๆ เนื่องจำกมีควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำ
รับบริกำร ร้อยละ87.0 ตำมตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลกำรรับบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน จำแนกตำมลักษณะควำม
พิกำร
ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
จานวนรวม
(ร้อยละ)
หูหนวก
หูตึง
ในรอบ 1 ปีที่ผำ่ นมำท่ำนเคยได้รับกำรบริกำรเกี่ยวกับ กำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง
กำรแท้ง โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์หรือไม่
ไม่เคย
81.8
73.5
79.3
เคย
18.2
26.5
20.7
รวม
100.0
100.0
100.0
เคย : จำนวนครั้งที่ไปขอรับกำรบริกำร
จำนวน 1-2 ครั้ง
66.7
36.4
53.8
จำนวน 3- 4 ครั้ง
26.7
18.1
23.1
จำนวนมำกกว่ำ 5 ครั้ง
6.6
45.5
23.1
ขึ้นไป
รวม
100.0
100.0
100.0
การเข้ารับบริการ
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ท่ำนมีบัตรประกันสุขภำพหรือไม่
มีบัตร
74.0
64.7
71.2
ไม่มีบัตร
26.0
35.3
28.8
รวม
100.0
100.0
100.0
ท่ำนเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง กำรแท้ง โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรใดหรือไม่
ไม่เคย
78.9
58.8
72.7
เคย
21.1
41.2
27.3
รวม
100.0
100.0
100.0
ท่ำนมีควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำรับบริกำรหรือไม่
มีควำมยำกลำบำก
87.0
87.1
87.0
ไม่มีควำมยำกลำบำก
13.0
12.9
13.0
รวม
100.0
100.0
100.0
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับบริกำรได้ อันดับแรกคือควำมยำกลำบำกในกำรเดิน
ทำงเข้ำรับบริกำร ร้อยละ 44.8 รองลงมำคือกำรของกำรขำดข้ อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ ร้อยละ
23.0 และข้อมูลด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ที่ต้องกำรทรำบมำกที่สุดคือ กำรดูแลสุขภำพตัวเองทั่วไป ร้อยละ 49.5
รองลงมำคือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ร้อยละ17.8 ซึ่งช่องทำงที่สำมำรถเข้ำรับบริกำรได้มำกที่สุดคือสื่ อ
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ร้อยละ43.2 รองลงมำคือทำงโทรทัศน์หรือโทรทัศน์ผ่ำนสำยเคเบิ้ล 24.3
ตำมลำดับ ดังในตำรำงที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลกำรรับบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน จำแนกตำมลักษณะ
ควำมพิกำร
การเข้ารับบริการ
ปัจจัยที่ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับบริกำร
1. ควำมยำกลำบำกในกำร
เดินทำงเข้ำรับบริกำร
2. ข้อมูลข่ำวสำร/กำร
ประชำสัมพันธ์
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
4. ทัศนคติของผู้ให้บริกำร

ลักษณะความพิการจานวน(ร้อยละ)
หูหนวก
หูตงึ

จานวนรวม
(ร้อยละ)

41.7

51.9

44.8

30.0

7.4

23.0

15.0
6.7

18.5
14.8

16.1
9.2
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5. สิ่งอำนวยควำมสะดวก
6.6
ในสถำนบริกำร
รวม
100.0
ท่ำนต้องกำรทรำบข้อมูลอนำมัยเจริญพันธุ์ด้ำนใดมำกที่สุด
กำรดูแลตัวเองทั่วไป
46.6
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
16.4
วิธีกำรคุมกำเนิด
13.7
กำรตรวจภำยใน
12.4
กำรตั้งครรภ์
6.8
กำรแท้ง
4.1
รวม
100.0
ช่องทำงใดที่ท่ำนสำมำรถเข้ำรับข้อมูลกำรรับบริกำรได้มำกที่สุด
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ/ป้ำย
ประชำสัมพันธ์/หนังสือ/
42.9
นิตยสำร
โทรทัศน์/โทรทัศน์ผ่ำนสำย
23.4
เคเบิ้ล
พ่อแม่/ญำติพี่น้อง/เพื่อน/
19.5
คนรู้จัก
แพทย์/บุคคลำกร
9.1
สำธำรณสุข
วิทยุ/วิทยุชุมชน
3.9
อินเตอร์เน็ท
1.2
รวม
100.0

7.4

6.9

100.0

100.0

55.9
20.6
17.7
2.9
0.0
2.9
100.0

49.5
17.8
15.0
9.3
4.7
3.7
100.0

44.1

43.2

26.5

24.3

5.9

15.3

11.8

9.9

5.9
5.8
100.0

4.5
2.8
100.0

9. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
บทควำมนี้มีควำมตั้งใจนำเสนอข้อมูล เชิงพรรณนำถึงประสบกำรณ์และกำรดูแลตัวเองของผู้หญิง
พิกำรทำงกำรได้ยิน ซึ่งจำกข้อมูลกำรศึกษำในกลุ่มผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินในภำพรวม ส่วนมำกมีสถำนโสด
มีลักษณะควำมพิกำรหูหนวกมำตั้งแต่กำเนิดมำกที่สุด มีอำยุอยู่ในช่วงระหว่ำง 36-45 ปีมำกที่สุด ขณะเดียวกัน
มีโอกำสได้เข้ำรับ กำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 และส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธ สำหรับ
ประเด็นสำคัญของกำรเสนอข้อมูลกำรศึกษำจะแบ่งกำรนำเสนอเป็นสองส่วน คือ ควำมรู้และประสบกำรณ์กำร
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ดูแลอนำมัยเจริญพันธุ์ และบริกำรสุขภำพ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยเจริญ
พันธ์ชองผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ความรู้ด้านการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ ผลกำรศึกษำบงชี้ว่ำ ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ระบุว่ำ
“ไม่รู้จัก” วิธีกำรคุมกำเนิดหรือกำรวำงแผนครอบครัว และควำมรู้ด้ำนกำรวิธีกำรคุมกำเนิดส่วนใหญ่ระบุว่ำ
“ไม่แน่ใจ” ในส่วนของควำมรู้ด้ำนวิธีกำรป้องกันระหว่ำงกำรมีเพศสัมพันธ์ เช่น วิธีกำรหลั่งนอก ระยะกำร
คุมกำเนิดของกำรฉีดยำคุม และวิธีกำรทำนยำคุมฉุกเฉินเป็นต้น(ตำมตำรำงที่2) ซึ่งอำจเป็นเพรำะว่ำเพรำะว่ำ
กลุ่มผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด อำจส่งผลให้ยังไม่มีควำมรู้ หรือกำรได้รับข้อมูลด้ำน
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนำมัยเจริญพันธุ์และมีประสบกำรณ์ด้ำนเพศวิถี ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะทัศนะของสังคม
มักพิพำกษำผู้หญิงที่มีควำมพิกำรในแง่ควำมเหมำะสมต่อเรื่องเพศ เรื่องกำรมีครอบครัว ที่มองว่ำควรเป็นเรื่อง
ที่ปกปิดและเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับคนพิกำร ที่ไม่ควรต้องมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ ซึ่งเป็นควำมกังวลที่
เกิดจำกกำรสร้ำงของสังคมรอบข้ำงที่ยังคงมีทัศนะกดทับ ให้ผู้หญิงที่มีควำมพิกำรนั้นไม่สำมำรถเรียกร้องกำรมี
ตัวตน สำมำรถพูดเรื่องเพศ ภำยใต้บริบทสังคมที่เน้นหรือกำรให้อภิสิทธิ์ต่อระบบกำรแพทย์ ทำให้คนพิกำรนั้น
ถูกจำกัดด้วยอุดมกำรณ์ ควำมผิ ดปกติที่ไม่พร้อมในเรื่องเพศและถูกเหมำรวมว่ำไม่สำมำรถและไม่ควรมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศซึ่งเป็นปัญหำทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อประสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
ของคนพิกำรเอง(Steinberg A.G.,Barmada C.H. ,2002) สำหรับประสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแลอนำมัยเจริญ
พันธ์พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยมี ประสบกำรณ์ กำรมีเพศสัมพันธ์แล้ว ส่วนมำกเป็นผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่มี
สถำนภำพสมรส แต่ ง งำน/อยู่ กั บ แฟน /หม้ ำ ย/อย่ ำ ร้ ำ งแยกกั น อยู่ ด้ ำ นของกำรป้ อ งกั น ระหว่ ำ งกำรมี
เพศสัมพันธ์ พบว่ำส่วนมำกของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินระบุว่ำไม่ได้มีกำรป้องกันในระหว่ำงกำรมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก ส่วนวิธีกำรป้องกันที่ใช้บ่อยที่สุดคือ กำรใช้ถุงยำงอนำมัย รองลงมำคือยำเม็ดคุมกำเนิด ส่วนวิธีกำร
ป้องกันกำรกำรคุมกำเนิดที่ใช้ประจำเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง คือ ยำเม็ดคุมกำเนิด ถุงยำงอนำมัย เป็นต้น
(ตำรำงที่4) และเมื่อพิจำรณำตำมสถำนภำพสมรสแล้วพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่มีสถำนภำพสมรสโสด
ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีถุงยำงอนำมัยในกำรป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินที่มีสถำนภำพ
สมรสแต่งงำน/อยู่กับแฟน /หม้ำย/อย่ำร้ำงแยกกันอยู่ เลือกใช้วิธีกำรใช้ยำเม็ดคุมกำเนิดในกำรมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งกำรมีชีวิตอยู่ในสังคมนั้น บุคคลต้องปฏิบัติตำมบรรทัดฐำนทำงสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นตีควำม
หำกไม่สำมำรถปฏิบัติอยู่ในบรรทัดฐำนทำงสังคมได้ ก็จะถูกจัดว่ำ “เบี่ยงเบน” และคนพิกำรเองมักถูกจัดว่ำอยู่
ในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งพวกเขำถูกพิจำรณำเชื่อมโยงระหว่ำงอุดมกำรณ์กั บลักษณะควำมบกพร่องของร่ำงกำย ทำให้
เกิดควำมคลุมเครือในสถำนะทำงสังคมของคนพิกำร ซึ่ง Goffman (1963 อ้ำงใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์ และ
เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ ,2554) เสนอว่ำปัญหำที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มคนพิกำรต้องมีชีวิตทำงสังคมที่ลำบำก ไม่ใช่
เรื่องกำรมีร่ำงกำยที่บกพร่องหรือพิกำร หำกแต่เป็นเรื่องของมำยำคติ ควำมกลัว และควำมเข้ำใจผิดของคนใน
สังคม และอุดมกำรณ์ถูกถ่ำยทอด ฝังรำกลึกมำอย่ำงยำวนำน โดยเฉพำะในเรื่องทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์
ที่พบว่ำกำรถูกตีตรำและอคติทำงสังคมทำให้ควำมเชื่อมั่นใจตัวเองอยู่ในระดับต่ำ รู้สึกด้อยค่ำ ไม่เป็นที่ต้องกำร
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และปรำรถนำ โดยเฉพำะกำรยอมรับจำกพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิด อันเนื่องมำจำกสังคมที่ยังมีทัศนคติว่ำ เรื่อง
เพศหรือเรื่องอนำมัยเจริญพันธุ์นั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยได้อย่ำงเปิดเผยหรือมีควำมจำเป็น โดยเฉพำะสำหรับ
ผู้หญิงและมีควำมพิกำรด้วยแล้ว ประเด็นเรื่องเพศหรือกำรมีประสบกำรณ์ด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์อำจไม่จำเป็น
จึงทำให้ผู้หญิงพิกำรส่วนใหญ่ยังถูกปิดกั้น หรือเข้ำไม่ถึงกำรเรียนรู้เรื่องสรีระ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำยหญิง
กำรมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนกำรดูแลร่ำงกำยของตัวเอง (อมรำ สุนทรธำดำและอักษรำภัค หลักทอง,2555)
นอกจำกนี้กำรศึกษำยังพบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ยังคงมีควำมเห็นว่ำสังคมยังคงมีทัศนคติว่ำ
ผู้หญิงพิกำรไม่ควรตั้งครรภ์ ทั้งที่ผู้หญิงพิกำรเองกลับเชื่อว่ำตัวเองสำมำรถตั้งครรภ์ได้(ตำรำงที่ 3) จำกข้อมูล
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของสังคมที่ยังคงมองผู้หญิงพิกำร ภำยใต้กรอบแนวคิดทำงกำรแพทย์ ที่ได้ขีดเส้น
ควำมสำมำรถไว้เพียงควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย ที่เป็นทั้งผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย และไม่สำมำรถในกำร
ดูแลตัวเองและลูกในครรภ์ได้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในกำรกีดกันให้ผู้หญิงพิกำรได้รับโอกำสในกำรตั้งครรภ์
ส่งผลให้ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลตัวเองระหว่ำงต่อกำรตั้งครรภ์และควำมเป็นแม่ด้วย (อมรำ สุนทรธำดำ
และอักษรำภัค หลักทอง,2554) ถึงแม้ว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่จะมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอนำมัย
เจริ ญ พั น ธุ์ นั้ น ในด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ตั ว กลั บ พบว่ ำ กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง พิ ก ำรทำงกำรได้ ยิ น ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรมี
เพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ “ไม่มีกำรคุมกำเนิดตั้งแต่กำรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก” ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรเกิดกำรตั้งครรภ์
ไม่พร้อม รวมถึงกำรเสี่ยงต่อกำรมีโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงพิกำรรู้จักเพียงโรคเอดส์
เท่ำนั้น มีโอกำสในกำรทำให้ขำดข้อมูลหรือควำมรู้เกี่ยวกับชนิดของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่นๆ อำทิ เช่น
โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม ซิ ฟิลิ ส เป็นต้น ที่เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้หญิงพิกำรที่มี
ประสบกำรณ์กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันได้ มีส่วนทำให้ผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินยังคงต้องเผชิญปัญหำ
อนำมัยเจริญพันธุ์ และกำรเข้ำถึงระบบบริกำรทำงกำรแพทย์มำกกว่ำสตรีทั่วไป(เพ็ญจันทร์ ประดับมุข -เซอร์
เรอร์,2551)
กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยเจริญพันธุ์ พบว่ำผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ “ไม่เคย”
เข้ำรับกำรบริกำรและรับข้อมูลเกี่ยวกับ กำรตรวจร่ำงกำย กำรวำงแผนครอบครัว กำรท้อง กำรแท้ง โรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ มำกถึงร้อยละ 79.3 แม้ว่ำส่วนใหญ่จะระบุว่ำมีบัตรประกันสุขภำพ (ตำรำงที่ 6)
และผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยินระบุว่ำมีควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำรับบริกำรอย่ำงมำกถึงร้อยละ 87.0 และ
อุปสรรคสำคัญต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 5 อันดับ ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ได้แก่ ควำมยำกลำบำกในกำรเดิน
ทำงเข้ำรับบริกำร, ข้อมูลข่ำวสำร/กำรประชำสัมพันธ์, ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง, ทัศนคติของผู้ให้บริกำร และ
สิ่งอำนวยควำมในสถำนบริกำร(ตำรำงที่ 6) ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมู ล รำยงำนสภำคนพิกำรทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย ในเวทีสมัชชำคนพิกำรภูมิภำค (2560) ที่ระบุว่ำคนพิกำรทำงกำรได้ยิน ส่วนใหญ่ยังมีปัญหำใน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนสุขภำพทั่วไปในสถำนบริกำรสุขภำพ อำทิ ไม่สำมำรถสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ได้, จำนวน
ล่ำมภำษำมือไม่เพียงพอ, กำรไม่สำมำรถจะใช้กำรแปลล่ำมจำกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ระหว่ำงกำรสื่อสำรกับ
แพทย์ได้อย่ำงเข้ำใจ หรือกำรใช้ระยะเวลำในกำรรอคิวนำนกว่ำคนอื่น เช่น เนื่องจำกว่ำเมื่อถึงคิวแล้ว ไม่ รู้และ
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ไม่ได้ยินกำรเรียกจำกเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น และสิ่งที่ต้องกำรคือ ช่องทำงพิเศษในกำรเข้ำถึงบริกำรสำหรับค น
พิกำร หรือป้ำยแสดงลำดับคิวแบบดิจิตอล เป็นต้น เช่นเดียวกับงำนศึกษำของอัมรำ สุนทรธำดำ และอักษรำ
ภัค หลักทอง(2555) ได้เสนอว่ำอุปสรรคที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ คือ กำร
เข้ำถึงข้อมูลเรื่องอนำมัยเจริญพันธ์อย่ำงรอบด้ำน เนื่องจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลให้ครอบถ้วนเหมือนคนปกติทั่วไป
ซึ่งในทำงปฏิบัติมีข้อจำกัดมำก อันมำจำกควำมหลำกหลำยของควำมพิกำรและระดับควำมพิกำร กำรให้ควำมรู้
ในเรื่องกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเมื่อมีรอบเดือน กำรตรวจมะเร็งปำกมดลูก มะเร็งเต้ำนม กำรวำงแผน
ครอบครัว ควำมรู้เรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ล้วนมีข้อจำกัดอย่ำงยิ่งเมื่อต้องให้ควำมรู้หรือทำควำมเข้ำใจ
กับผู้หญิงพิกำรที่มีระดับควำมพิกำรไม่เหมือนกัน ยิ่งเป็นผู้หญิงพิกำรที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรได้ยินด้วยแล้ว ที่มี
ข้อจำกัดทำงด้ำนกำรสื่อสำรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกำรเข้ำใจและเรียนรู้ต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ในกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบๆ ข้ำง หรือสังคมใกล้ตัว ทำให้บุคคลที่มีควำมบกพร่องและข้อจำกัดทำงกำรได้ยินนั้ น
อำจมีควำมยำกลำบำกในกำรเข้ำใจหรือกำรสื่อสำรปัญหำของตัวคนพิกำรทำงกำรได้ยินเอง กำรสื่อสำรและ
ลักษณะของภำษำเฉพำะที่ต้องใช้ ทำให้สื่อสำรกันยำก และอำจสำมำรถทำให้เกิดกำรเข้ำใจที่คำดเคลื่อนได้
เพรำะกำรรับสำรและส่งสำรนั้นไม่สำมำรถทำได้อย่ำงสมบูรณ์ ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจของผู้หญิงพิกำรทำงกำร
ได้ยินเองและกำรสื่อสำรกับสังคมทั่วไปได้ (ปริญญำ สิริอัตตะกุล,2555) ดังนั้นประเด็นควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สิทธิกำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญ และยัง
เป็นปัญหำเรื้อรังที่ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงทั่วถึงอย่ำงเท่ำเทียม เพื่อให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินเหล่ำนั้น
สำมำรถที่จะดำรงชีวิตอย่ำงอิสระด้วยตัวเอง นับว่ำเป็นประเด็นที่ท้ำทำย และควรให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
ในสังคมไทย
10. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
a. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่ำควรส่งเสริมให้มีกำรปรับสภำพแวดล้อมหรือควำมสะดวกที่
เอื้อต่อคนพิกำรอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถใช้ได้จริง เช่น กำรมีล่ำมภำษำมือในกำรสื่อสำร
หรือช่องทำงพิเศษในกำรเข้ำพบแพทย์ เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้หญิง
พิกำรทำงกำรได้ยินได้
b. ด้ำนข้อมูลและกำรสื่อสำรควรให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เฉพำะด้ำนเกี่ยวกับ
ประเด็นด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน เพื่อให้มีโอกำสในกำรเรียนรู้
และรู้จักสรีระ ร่ำงกำยของตัวเองมำกขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อให้คนพิกำร
ทำงกำรได้ยินมีโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลมำกขึ้น
c. ด้ำนทัศนคติเกี่ยวกับคนพิกำร ควำมพิกำร ควรมีกำรสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้องทำงด้ำนเพศและ
อนำมัยเจริญพันธุ์ที่มีต่อผู้หญิงพิกำรทำงกำรได้ยิน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อควำมพิกำรและ
วัฒนธรรมของควำมพิกำร ตลอดจนไม่ได้ปิดกั้นให้เข้ำสู่กำรรับรู้เรื่องเพศ ควำมสั มพันธ์ชำย
หญิง กำรมีเพศสัมพันธ์ และกำรดูแลตัวเอง

หน้าที่ 389

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

เอกสารอ้างอิง
ปริญญำ สิริอัตตะกุล.(2555). ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตัวเองของผู้พิการทางการได้
ยิน: กรณีศกึ ษาจังหวัดชลบุรี.นนทบุร:ี สถำบันสร้ำงเสริมสุขภำพคนพิกำร(สสพ.).
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เซอร์เรอร์.(2551). สุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้พิการ. นนทบุร:ี
สถำบันสร้ำงเสริมสุขภำพคนพิกำร(สสพ).
สภำคนพิกำรทุกประเภทแห่งประเทศไทย. (2560).รำยงำนสรุปควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยสมัชชำคนพิกำรภูมิภำค
ประจำปี 2560,“สภำคนพิกำรทุกประเภทจังหวัด : กลไกหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับ
จังหวัด”, วันที่ 16-17 ธันวำคม 2560 โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น.
อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน. (2553). รายงานวิจัยการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ
พิการ ระหว่างปี พ.ศ.2517-2552. นนทบุร:ี สถำบันสร้ำงเสริมสุขภำพคนพิกำร และสำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ.
อุบลพรรณ ธีระศิลป์ และเพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์.(2554). ความพิการ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพ.
นนทบุรี: สถำบันสร้ำงเสริมสุขภำพคนพิกำรและสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข.
อัมรำ สุนทรธำดำ และอักษรำภัค หลักทอง(2555).สตรีผู้พิกำรและกำรเข้ำถึงอนำมัยเจริญพันธุ์.ประชากรและ
สังคม2555: ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย.(พิมพ์ครั้งที่1).นครปฐม:
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล.
Steinberg A.G.,Barmada C.H. (2002).Deaf Women : Experiences and perceptions of
Healthcare System Access. Journal of Women’s Health.11(8),729-741.
Wisdom Kwadwo Mprah. (2013). Perception about Barriers to Sexual and Reproductive
Health Information and Services among Deaf People in Ghana.3(24),21-36.
http://www.dcidj.org.

หน้าที่ 390

PM-005

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

คนพิการในประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
Persons with Disabilities in Thailand and Their Rights
หฤทัย กมลศิริสกุล1*
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1. บทคัดย่อ
บทความเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการมีความ
ตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิของคนพิการอย่างแท้จริง ผู้เขียนได้นาเสนอเพื่อให้ทราบว่าคนพิการคือใคร มี
ลักษณะอย่างไร ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตลอดจนได้กล่าวถึง
สิทธิของคนพิการในบางประเทศ นอกจากนี้ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการใน
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
คาสาคัญ: คนพิการ; สิทธิประโยชน์;
Abstract
This article on persons with disabilities in Thailand and their rights aims at encouraging
all sectors including the governmental sector, the private sector, the educational sector, and
the general public to have awareness and understanding of their rights. The author presents
a definition of “persons with disabilities,” “types of persons with disabilities,” and “their
rights” as written in Empowerment of Persons with Disabilities Act, B.E. 2550 (2007). The
author also mentions the rights of persons with disabilities in some countries. Lastly, the
author offers suggestions that serve the best interests of persons with disabilities in a
sustainable manner.
Keywords: persons with disabilities; the rights;
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2. บทนา
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “คนเราเลือกเกิดไม่ได้” ทั้งๆที่ไม่มีใครอยากเกิดมายากจน ไม่มีใคร
อยากเกิดมากาพร้า พ่อหรื อแม่ หรือ กาพร้าทั้งพ่อและแม่ ไม่มีใครอยากเกิดมาผิดปกติท างร่า งกายหรื อ
สติปัญญาจนกลายเป็นคนพิการ ในความเป็นจริงโลกใบนี้มีคนพิการอยู่ถึงกว่า 650 ล้านคน หรือราวร้อยละ
10 ของประชากรโลก ( ILO. 2010). สาหรับประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ข้อมูลคนพิการเดือน
กันยายน 2560 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุว่า คนพิการที่ได้รับการออกบัตร
ประจาตัวคนพิการ มีจานวน 1,808,524 คน (ร้อยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ) ประกอบด้วยคนพิการ
เพศชาย จานวน 953,541 (ร้อยละ 52.72) และเพศหญิง จานวน 854,984 คน (ร้อยละ 47.28) (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2560) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคนพิการจานวนค่อนข้างมาก คน
พิการเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศย่อมได้รับ
สิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการดังกล่าวสามารถอยู่ในสังคมได้และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ใน
การนี้ ป ระเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ คนพิ ก ารในด้ า นต่ า งๆหลายฉบั บ ที่ มี ข้ อ ก าหนด
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการปี ค.ศ. 2006 โดยองค์การสหประชาชาติ
3. เนื้อเรื่อง
ก่ อ นอื่ น ผู้ เ ขีย นใคร่ ขอท าความเข้า ใจเกี่ ยวกั บความหมายของคนพิ การและประเภทของคนพิการ
เนื่องจากในประเทศไทยมีคนจานวนไม่น้อยที่คงยังไม่ทราบความหมายและลักษณะของคนพิการที่ถูกต้องว่า
เป็นอย่างไร
ความหมายของความพิการ
ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ให้ความหมายของ
คนพิการ ว่าหมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปัญญาหรือจิตใจตามประเภทและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยเน้นที่การประเมิน ความผิดปกติหรือบกพรอง ซึ่งสอดคล้องกับ คา
จ ากั ด ความที่ International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)(2)ได้ ใ ห้ ไ ว้ ว่ า
ความพิการ คือการสูญเสียของร่างกาย สวนนีท้ าให้เกิด “ความบกพรอง” (Impairment) หรือการสูญเสียการ
ทางานของร่างกายหรือโครงสรางของร่างกาย ข้อจากัดในการทากิจกรรม (Activity limitations) และ
อุ ป สรรคในการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation restrictions) และผลกระทบจาก “ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม”
(Environmental factors) (กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2555)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา 4 ได้ระบุความหมาย
ของคาว่า “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มทางสั ง คมเนื่ อ งจากมี ค วามบกพรองทางการเห็ น การไดยิ น การเคลื่ อ นไหว การสื่ อ สาร อารมณ
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พฤติกรรม สติปัญญาการเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
จาเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องไดรับความชวยเหลือด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมไดอย่ า งบุ ค คลทั่ว ไป ทั้ ง นี้ ต ามประเภทและหลัก เกณฑ์ ที่ รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2550)
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ความพิการภายใต้ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับพิจารณาจากข้อจากัดในการทา
กิจกรรมประจาวันและข้อจากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ความหมายของสิทธิประโยชน์
สานักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้คาจากัดความของ คาว่า “สิทธิประโยชน์” หมายถึง ประโยชน์ที่ได้ตาม
สิทธิ์ คือสิ่งที่เป็นผลดีที่บุคคลใด ๆ พึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เช่น
ระบุไว้ในสัญญา สนธิสัญญา กฎ ระเบียบต่าง ๆ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2009)
ประเภทของคนพิการ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “ประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ”พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ในข้อ 3 ได้กาหนดประเภทความพิการ
ออกเป็น 7 ประเภท (ราชกิจจานุเบกษา,2552 และ 2555) สาหรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในข้อ 2 นั้นได้กาหนดและจาแนก
ประเภทคนพิการไว้ 9 ประเภท (ราชกิจจานุเบกษา, 2552)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
กระทรวงศึกษาธิการ
ความมั่นคงของมนุษย์
1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่
(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่
1.1 ตาบอด หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่ง
(1.1) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการ
เป็ น ผลมาจากการมี ค วามบกพรองในการเห็ น
เห็ น มาก จนต้ อ งใช้ สื่ อ สั ม ผั ส และสื่ อ เสี ย ง หาก
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้
ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว
แว่นสายตาธรรมดาแลวอยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส
อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200
วน 60 เมตร (3/60) หรือ ๒๐ สวน 400
(20/200) จนถึงไม่สามารถรับรูเ้ รื่องแสง
ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแม้แต่
(1.2) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสีย
แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
การเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร ตัวพิมพ์ขยาย
ใหญ่ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยความพิ ก าร หรื อ
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1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคล
มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมทางสังคม
ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้
แว่นสายตาธรรมดาแลวอยูในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน
60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต
(20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 สวน 18 เมตร
(6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือ
มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
4. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ได้แก่
(๑) หู ห นวก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรองในการได
ยิน จนไมสามารถรับข้อมูลผ่านทางการไดยิน
เมื่ อ ตรวจการไดยิ น โดยใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ 500
เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์
ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการไดยินที่ความ
ดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
(๒) หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผล
มาจากการมี ค วามบกพรองในการไดยิ น เมื่ อ
ตรวจวั ด การไดยิ น โดยใช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ 500
เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ใน
หูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการไดยินที่ความดัง
ของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40
เดซิเบล
(๓) ความพิ ก ารทางการสื่ อ ความหมาย
หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วน

เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก หากวัดความ
ชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6
ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)

(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคล
ที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(2.1) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้
ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน
ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่ งโดยทั่วไปหาก
ตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป
(2.2) คนหู ตึ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ก ารได้ ยิ น
เหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน
โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยิน
จะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง
26 เดซิเบล

(๖) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการพู ด และภาษา
ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น
เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ
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ร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมี หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือ
ความบกพรองทางการสื่อความหมาย เช่น พูด การใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้
ไมได พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ เป็นต้น
ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา
และหน้าที่ของภาษา
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (๔) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การ
ได้แก่
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ความพิ ก ารทางการเค ลื่ อ นไหว (๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ เคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วน ขาดหายไป กระดู ก หรื อ กล้ า มเนื้ อ ผิ ด ปกติ มี
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมี อุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าว
ความบกพรองหรื อ การสู ญ เสี ย ความสามารถ อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
ของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา กล้ า มเนื้ อ และกระดู ก การไม่ ส มประกอบ มาแต่
แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต แขน ขา กาเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ
อ่ อ นแรง แขน ขาขาด หรื อ ภาวะเจ็ บ ป่ ว ย
(๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่
เรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการทางาน มือ เทา บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจาตัวซึ่ง
แขน ขา
จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็น
(๒) ความพิ ก ารทางร่ า งกาย หมายถึ ง อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความ
การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน จาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
ชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา
ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่
เห็นไดอย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่ (๗) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรม หรื อ
บุ ค ค ล มี ข้ อ จ า กั ด ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ใ น อารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไป
ทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพรองหรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความ
ความผิ ด ปกติ ท างจิต ใจหรื อ สมองในส่ ว นของการ ผิ ด ปกติ ท างจิ ต ใจหรื อ สมองในส่ ว นของการรั บ รู้
รับรู้อารมณ์หรือความคิด
อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรค
สมองเสื่อม เป็นต้น
5.ความพิการทางสติปัญญา ไดแก การที่บุคคลมี (๓) บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผล (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ
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มาจากการมี พัฒนาการช้ากว่า ปกติ หรือมี ระดั บ ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
เชาว์ปัญญาต่ากว่า บุคคลทั่วไป โดยความผิดปกติ นัยสาคัญร่วมกับข้อจากัดของทักษะการปรับตัวอีก
นั้นแสดงก่อนอายุ ๑๘ ป
อย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อ
ความหมาย การดูแลตนเอง การดารงชีวิตภายในบ้าน
ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้
ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนา
ความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน การทางาน การใช้เวลา
ว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี
6.ความพิการทางการเรียนรู้ ไดแก การที่บุคคลมี (๕) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทางานของสมองบางส่วน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ ที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจ
ด้านการเรียนรู ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพรองทาง เกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
สมอง ท าให้ เ กิ ด ความบกพร่ อ งในด้ า นการอ่ า น ด้ า น คื อ การอ่ า น การเขี ย น การคิ ด ค านวณ ซึ่ ง ไม่
การเขียน การคิดคานวณ หรือกระบวนการเรี ยนรู้ สามารถเรี ย นรู้ ใ นด้ า นที่ บ กพร่ อ งได้ ทั้ ง ที่ มี ร ะดั บ
พื้ น ฐานอื่ น ในระดั บ ความสามารถที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ สติปัญญาปกติ
มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา
7. ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมี (๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของ
ข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ ระบบการทางานของสมองบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผล บกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการ
มาจากความบกพร องทางพั ฒ นาการด้ า นสั ง คม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจากัดด้านพฤติกรรม
ภาษา และการสื่ อ ความหมาย พฤติ ก รรมและ หรือมีความสนใจจากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
อารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง ความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน
และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้
ให้รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่น ๆ
เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
(๙) บุ ค คลพิ ก ารซ้ อ น ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ส ภาพความ
บกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคล
เดียวกัน
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าตามประกาศของทั้งสองกระทรวงมีทั้งประเด็นที่คล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันในเรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ ของความพิการ กล่าวคือ กระทรวงศึกษาได้จัดประเภทของคนพิการตาม
ความจาเป็นด้านการจัดการศึกษาเป็นการเฉพาะ ในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เน้นคนที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม หากพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ใช้คาว่า “ความพิการ” ในขณะที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการใช้คาว่า “ความบกพร่อง” กระทรวงทั้ง
สองจาแนกความพิการหรือความบกพร่องทางการเห็น ออกเป็นสองประเภทเช่นกันกล่าวคือ ตาบอดและตา
เห็นเลือนรางเหมือนกัน แต่การตรวจวัดการเห็นหรือความชัดของสายตาข้างดีอยู่ในระดับต่างกัน สาหรับ
ประเภทที่สองนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดประเภทหูหนวก หูตึงและความ
พิ ก ารทางการสื่ อ ความหมายไว้ ด้ ว ยกั น ภายใต้ ค วามพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ ความหมาย แต่
กระทรวงศึกษาธิการจัดประเภทหูหนวกและหูตึงอยู่ในประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ
แยกประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาที่ปรากฏในประเภทที่หกซึ่งมีความหมายคล้ายกับ
วงเล็บสามของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นอีกประเภทหนึ่ง อย่างไรก็ตามประกาศของทั้งสองกระทรวงได้
ระบุระดับการได้ยินของคนหูตึงเมื่อตรวจวัดหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90-40 เดซิ
เบลตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับ 90-26 เดซิเบลประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่
ในช่วงไม่เท่ากัน ส่วนประเภทที่สามเกี่ยวกับความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายตามประกาศของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นั้นระบุลักษณะต่างๆตรงกับประเภทที่สี่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าความ
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในข้อสี่ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ระบุลักษณะคล้ายกับ
ข้อเจ็ดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต่างกันที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการยกตัวอย่างโรค
ประกอบด้วย ในเรื่องความพิการทางสติปัญญาในข้อห้าตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้
กาหนดไว้กว้างๆไม่ได้ระบุในรายละเอียดอย่ างข้อสามตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ประกาศทั้ง
สองฉบับกาหนดว่าความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๑๘ ป สาหรับประเภทที่หกความพิการทางการเรียนรู้
ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯนั้นได้แจกแจงรายละเอียดเหมือนกับประเภทที่ห้าบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกับความพิการทางออทิสติกที่ทั้งสอง
กระทรวงได้กาหนดไว้เหมือนกัน สิ่งที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นคือ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญ
กับบุคคลพิการซับซ้อนเป็นประเภทที่เก้าด้วย ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯมิได้ระบุคนพิการประเภท
ดังกล่าว
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สิทธิประโยชน์ที่คนพิการได้รับ
ห ลั ก ข อ ง อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ค นพิ กา ร ( Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: CRPD) ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติประกาศขึ้น
เพื่อให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ประเทศไทยก็ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
(สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ,2552) ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้กาหนดสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ดังกล่าว เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของคน
พิการที่สมควรได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้มุ่งเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคและความ
เสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ทั้งนี้จะเห็นได้จากมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กาหนดให้คนพิการมีสิทธิเขาถึง
และใชประโยชนไดจากสิ่งอานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. สิทธิการเขาถึงสวัสดิการสังคม คนพิการสามารถใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆตาม
มาตรา 20 กล่าวคือ มาตรา 20(2) กาหนดเรื่องการศึกษา มาตรา 20 (3) กาหนดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด ส่วนมาตรา 20 (4) กาหนดเรื่อง การยอมรับและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนสิ่งอานวย
ความสะดวก และบริการต่างๆที่จาเป็นสาหรับคนพิการ สาหรับ มาตรา 20 (5) กาหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ให้ เขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเปนสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความจาเป็นต่อการดารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายว่าความแก้ต่างคดี มาตรา 20
(7) กาหนดเรื่องเกี่ยวกับบริการล่ามภาษามือ มาตรา 20 (9) กาหนดเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการ และมาตรา 20 (10) กาหนดเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือ
การจัดให้มีสวัสดิการอื่น จะเห็นได้ว่ากฎหมายในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่คนพิการมากขึ้นกว่าใน
อดีต มีผลทาให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงดังนี้
1.1 รั ฐ จั ด บริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยใช้ ก ระบวนการทางการแพทย์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล คาอุปกรณ์ เครื่องชวยความพิการและสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม พฤติกรรม สติ ปัญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการให้ ดีขึ้น ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขไดออกประกาศ เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีศูนย์ สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เทคนิควิธีการด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม นอกจากนั้นคนพิการยังได้รับบริการในด้านต่างๆถึง 26
รายการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) คนพิการได้รับการสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จานวน 11 แห่ง ในชุมชนมีการ
จัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ
และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน มีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง มี
สาขาอาชีพ 15 สาขา ตลอดจนมีศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์) จังหวั ดนนทบุรี รับคนพิการ
ที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สาหรับรายได้ของ
คนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน มีการจัดหางานให้ทาหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพอิสระ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ กนกวรรณ จีนา(2559) เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์ พบปัญหาความเหลื่อมล้าในการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคน
พิการเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในแต่ละระบบประกันสุขภาพมีความแตกต่างกัน สร้างความเหลื่อม
ล้าระหว่างคนพิการด้วยกันเอง
1.2 คนพิการได้รับสิทธิในการรับการสงเสริมอาชีพและการกาหนดสัดส่วนการจ้างงานโดย
กาหนดให้การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทา ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
และบริการสื่อสิ่งอานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใด เพื่อการทางานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการที่ต้องมีผู้ดูแลหรือรัฐต้องให้ความชวยเหลือ ซึ่งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกันนี้มาตรา 33 กาหนดให้นายจ้างหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐต้องรับคน
พิการเขาทางานตามอัตราส่วนที่กาหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสการมีงานทาของคนพิการ ลด
ภาระการอุปการะเลี้ยงดูจากครอบครัวและสังคม โดยสอดคล้องกับมาตรา 34 ที่กาหนดให้นายจ้างหรือ เจา
ของสถานประกอบการที่ไม่ไดรับคนพิการเขาทางานตามจานวนที่กาหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ถ้ามิได้ส่ง ส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วนให้
เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของจานวนเงินที่ยังไมได้ส่งเข้ากองทุน สาหรับนายจ้างหรือเจาของ
สถานประกอบการที่รับคนพิการเขาทางานหรือส่งเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดรับการยกเว้นภาษี
เป็นร้อยละของจานวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเขากองทุนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
กาหนด จากรายงานสถานการณ์คนพิการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่า มีคนพิการที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ
15 - 60 ปี) จานวน 819,550 คน ในจานวนนี้เป็นคนพิการที่มีงานทาจานวน 271,916 คน คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 33.18 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,2560) นอกจากนี้มาตรา 35 ยังกาหนดใน
กรณีที่สถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 สามารถดาเนินการตาม
ทางเลื อ กตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให้ สั ม ปทานฯ พ.ศ. 2558 โดยสถาน
ประกอบการสามารถจัดสถานที่ในการจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จัดจ้าง
เหมาช่วงงาน ฝึกงาน สนับสนุนล่ามภาษามือ สนับสนุนเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วย
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อื่นแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อทาให้คนพิการมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามข้อจากัด
ในการปฏิบัติหรือใช้สิทธิตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีอยู่ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ
รื่นฤดี ชอบผล(2559) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจของ
สถานประกอบการและคนพิการที่มีต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว พบว่าสถานประกอบการและคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการยังขาดการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ระเบียบ
ต่างๆ เช่น ระเบียบการให้สัมปทานและระเบียบการจ่ายเงินให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ยากที่จะเข้าถึง
และทาความเข้าใจ นอกจากนี้องค์กรภาครัฐหรือผู้ออกกฎหมายไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยเฉพาะภาคธุรกิจก่อนที่จะออกระเบียบข้อบังคับตามความในพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ทั้งมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ตลอดจนขาด
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานประกอบการและคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
1.3 คนพิการทางการไดยินมีสิทธิยื่น คาขอรับบริการล่ามภาษามือ ได้ 5 กรณี ไดแก การใช้
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ
การร้องทุกข์ การกล่าวโทษหรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
การเข้าร่วมประชุม สัมมนาหรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหนวยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน
เป็นผู้จัดซึ่งคนพิการทางการไดยินเข้าร่วมด้วย และบริการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาของกนกวรรณ จีนา (2559) เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในการเข้าถึง
สิทธิทางการแพทย์ที่รัฐจัดให้คนพิการพบว่าปัจจุบันเกิดปัญหาจานวนล่ามภาษามือมีจานวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของคนหูหนวกที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับล่ามภาษามือส่วนใหญ่มีงานประจาอยู่
แล้ว จึงไม่สามารถให้บริการทันที ตามที่ขอรับบริการได้ในวันทางานปกติ และยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้
สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องมีล่ามภาษามือประจาเพื่อให้บริการผู้ป่วยพิการหูหนวกแต่อย่างใด
1.4 คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552
และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยูใ่ นเขตพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีคุณสมบัติครบทุกคน เป็นรายเดือนๆ ละ 800 บาท และมี
สิทธิได้รับทั้ง “เบี้ยความพิการ” และ”เบี้ยผู้สูงอายุ” ทั้งนีเ้ พื่อให้คนพิการมีสภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
สาหรับการรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ข้อ 13 นั้น กาหนดว่าการจ่ายเบี้ยยัง
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ชีพตามระเบียบฯ สามารถจ่ายได้ 3 วิธี คือ 1.รับเป็นเงินสดที่อบต.หรือเทศบาลตามเดิม 2.โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากในนามผู้มีสิทธิ และ 3.มอบอานาจให้บุคคลอื่นรับแทนได้เป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับมอบอานาจได้

แต่ปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรับเงินเบี้ยยัง

ชีพ ว่าสามารถรับเบี้ยดังกล่าวได้ผ่านทางธนาคารเท่านั้น และจากข้อมูลของกรมฯ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2560 พบว่ามีผู้ที่มีสทิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีจานวน 9,699,169 คน โดยผู้ที่ประสงค์จะรับ
เบี้ยยังชีพเป็นเงินสด มีจานวน 6,178,649 คน และผู้ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร มีจานวน
3,520,520 คน (http://www.thaihealth.or.th/Content/39564-แจงช่องทางปชช.%20รับเงินยังชีพ
ผู้สูงอายุ-คนพิการ.html)
1.5 คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับการจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้ความชวยเหลือคนพิการเฉพาะ
บุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรทีส่ าคัญในการดารงชีวิต เช่น การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจาวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการซึ่งมีความจาเป็นมากต่อการดารงชีวิตประจาวันหรืออยูร่วมกับบุคคลทั่วไป
ในสังคมไดภายในระยะเวลาหนึ่งตามความจาเป็น อย่างไรก็ตามต้องมีการรับจดแจ้งเป็นผู้ช่วยคนพิการหรือ
ประสานการดาเนินงานกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคนพิการต้องมีบัตร
ประจาตัวคนพิการก่อนที่จะยื่นคาขอ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ช่วยคนพิการเฉลี่ยจังหวัดละ 7 คน เมือ่ คูณ 7
กับ 77 จังหวัด จะเท่ากับประเทศไทยมีผู้ช่วยคนพิการ 539 คน(http://dep.go.th/?q=th/services/
ทาเนียบผู้ช่วยคนพิการ) หากเทียบกับสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
จานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนปี 2560 มีกว่า 1.8 ล้านคน ปัญหาที่เกิดขึน้ คือจานวนผู้ช่วยคนพิการไม่เพียงพอ
แม้ว่าคนพิการทุกคนอาจไม่ต้องการใช้บริการนี้ แต่กต็ ้องมีจานวนมากกว่า 539 คน นั่นหมายความว่าคน
พิการหลายคนไม่สามารถเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าวได้และบริการนี้ไปไม่ทั่วถึง นอกจากนั้นคนพิการจานวนไม่
น้อยที่ไม่ทราบว่ามีบริการเช่นนี้ (นลัทพร ไกรฤกษ์,2560).
1.6 คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากเป็นคนพิการที่ ไมมี
บิดามารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลในครอบครัวที่รับคนพิการไวดูแลหรืออุปการะเลี้ยงดู จะ
ไดรับสวัสดิการในเรื่องการช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ การจัดหาครอบครัวอุปการะ การส่งเข้าอุปการะใน
สถานสงเคราะห์ การจัดให้มีผู้ชวยคนพิการ ซึ่งคนพิการที่จะไดรับสิทธิต้องมีบัตรประจาตัวคนพิการ
1.7 คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จากสิ่ ง อ านวยความสะดวกอั น เป็ น สาธารณะ
เทคโนโลยีและการสื่อสารของคนพิการ ซึ่งได้กาหนดไว้ ในมาตรา 20(5) เกี่ยวกับ การช่วยเหลือให้เข้าถึง
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต และกาหนดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสาหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจน
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บริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ไ ดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลัก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กาหนดไว้ในกฎกระทรวง มาตรา 20 (6) นอกจากนั้นยังกาหนดให้
คนพิการมีสิทธิที่จะนาสัตว์นาทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นาทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปใน
ยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชนในการเดินทางและการไดรับสิ่งอานวยความความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ โดยไดรับการยกเว้นค่าบริการ คาธรรมเนียมและค่าเช่าเพิ่มเติมสาหรับสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือ
เครื่องช่วยความพิการดังกล่าวในมาตรา 20 (8) ด้วย กล่าวคือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องจัด
สิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการ เช่น
บริการในการเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการให้สัตว์นาทางเดินทางกับคน
พิการ เป็นต้น ประเทศไทยได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการมาหลาย
ฉบับจนถึงปัจจุบันมีกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่ง อานวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะและบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
พ.ศ. ๒๕๕6 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นใดจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานนั้นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งมีทั้งหมด 23 รายการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556)
1.8 คนพิการได้รับสิทธิทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษา
แห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไปหรือการศึกษา ทางเลือกหรือ
การศึกษานอกระบบ โดยให้หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวย
เหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความจาเป็นและเหมาะสมอย่างทั่วถึง ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการขับเคลื่อนงานดัง กล่าวภายใต้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยไดระบุเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมเป็น
ธรรมตามกฎหมายด้วย นั่นคือคนพิการทุกคนมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
รวมถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี จากรายงานสถานการณ์คน
พิการเมื่อเดือนกันยายนที่ ผ่านมาพบว่า คนพิการที่ได้รับการศึกษา จานวน 1,211,943 คน มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษามากที่สุด จานวน 1,002,773 คน (ร้อยละ 55.45) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน
137,134 คน (ร้อยละ 7.58) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. /ปวส. /ปวท.) จานวน 25,677 คน (ร้อยละ
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1.42) ระดับปริญญาตรี จานวน 16,978 คน (ร้อยละ 0.94) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2,494 คน (ร้อย
ละ 0.14) คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุด จานวน 1,026 คน (ร้อยละ 0.06) และคนพิการ
ได้รับการศึกษานอกระบบ จานวน 25,861 คน (ร้อยละ 1.42) สาหรับคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน
596,581 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99 ของคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์,2560) ซึ่งถือว่าคนพิการส่วนใหญ่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
1.9 คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย กล่าวคือที่อยู่อาศัยของคน
พิการสามารถจัดให้มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัด แปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยออกแบบการซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใดเพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัด
ให้คนพิการสามารถดารงชีวิตในที่อยู่อาศัย นั้นไดโดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการให้ความชวยเหลือให้คานึงถึงความลาบาก ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันและสิทธิของคนพิการจะต้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค นพิ ก ารมี ฐ านะยากจนมากให้ พิ จารณาการจัด บริก ารให้ เ ป็น ลาดั บ แรก จะเห็ น ได้ ว่ า การปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตามประกาศสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก าร
แห่งชาติ พ.ศ.2554 มีอัตราวงเงินแบบเหมาจ่าย รายละไม่เกิน 20,000 บาท คนพิการที่มีความประสงค์จะ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(อปท.) (เช่น อบต. หรือเทศบาล) ทั่วประเทศ จากนั้น อปท. จะส่งเรื่องไปยัง พมจ. แต่ละจังหวัด ปัจจุบันมี
การพิจารณาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 20 รายต่อปี ต่อ 1 จังหวัด เท่ากับใช้งบประมาณเฉลี่ยเพียง ประมาณ 30 ล้าน
บาทต่อปี หรือสามารช่วยเหลือคนพิการได้ประมาณ 1,500 รายต่อปีเท่านั้น ในขณะที่มีคนพิการที่มีความ
ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจานวนหลายแสนคน และพบว่าการยื่นเรื่องขอปรับปรุงที่อยู่อาศัยต้องรอคิวเป็นปี
ถึงสองปีขึ้นไป (ปรีดา ลิ้มนนทกุล,2561)
1.10 คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 15
ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชนหรือบุคคลใดไม่สามารถกาหนดนโยบาย กฎระเบียบ โครงการหรือ
วิธีปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ ซึ่งในกรณีนี้ มาตรา 16 ได้กาหนดให้
คนพิการที่ได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทาในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรมต่อ
คนพิการดังกล่าวตามมาตรา 15 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการให้มคี าสั่งเพิกถอนการกระทา หรือห้ามมิให้
กระทาการนั้นได้ ประกอบกับมาตรา 6 (5) ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในการวินิจฉัยและมีคาสั่งเพิกถอนการกระทาหรือห้ามมิให้กระทาการที่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
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1.11 คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายตามมาตรา 20(5) เพื่อประโยชน์ใน
การเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิตามกฎหมาย ทั้งคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดี
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคนพิการจะไดรับความชวยเหลือในด้านการให้คาปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้
ความรูทางกฎหมาย การจัดทานิติกรรมสัญญา การไกลเกลี่ยหรือ การประนีประนอมยอมความ การจัดหา
ทนายความ การให้ความชวยเหลืออื่นๆ ในทางคดี อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั ระบบกฎหมายไทยมีเพียงแต่
บทบัญญัติที่ให้การคุ้มครองผู้พิการทาการได้ยินและสื่อความหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่านั้น
โดยการจัดหาล่ามภาษามือในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จาเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อ
ความหมายได้ โดยไม่ได้กล่าวถึงมาตรการเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองความพิการประเภทอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (กฤษฎา อภินวถาวรกุลและอานนท์ ศรีบุญโรจน์,2560)
1.12 คนพิการมีสิทธิไดรับการลดหย่อยภาษีหรือยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกาหนด องค์กร
ภาคเอกชนที่จัดให้คนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับการลดหย่อยภาษีหรือยกเว้นภาษี
เป็นร้อยละของจานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด กล่าวคือคนพิการได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมิน
190,000บาท ไม่ต้องนาไปเสียภาษี (กฎกระทรวง 126ข้อ 2(81) ผู้ดูแลคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หัก
ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ได้คนละ 60,000 บาท หากเป็นเครือญาติใกล้ชิดได้
ทุกคน แต่ถ้าไม่ได้เป็นเครือญาติใกล้ชิด ได้ 1 คน (มาตรา47(1)(ฏ) ของประกาศฉบับที่ 182 ในกรณีนายจ้าง
ที่จ้างคนพิการทางานลงรายจ่ายได้ 2 เท่า และถ้าจ้างคนพิการทางานเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้างทัง้ หมด
และจ้างเกินกว่า 180 วัน ลงรายจ่ายได้ 3 เท่า และตามพรฎ.519, ประกาศฉบับที่ 214 กาหนดให้เจ้าของ
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/528.pdf)
2. คนพิ การได้รับ สิทธิการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เ ข้มแข็ง โดยให้คนพิการ
และองค์กรของคนพิการรวมทั้งองค์กรเพื่อคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่โดยส่งเสริมให้คนพิการและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการไดมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกฎหมาย การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนให้คนพิการไดรับการยอมรับและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่าง
เต็มที่ นอกจากนั้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรับจดแจ้งองค์กรคนพิการ ให้การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแกองค์กรคนพิการในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆแกคนพิการ ตามมาตรา 27 กาหนดให้การสนับสนุนสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรผู้แทนของคนพิการทุกประเภทเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับ
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ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่สาคัญได้มีการจัดให้มีการรับรองมาตรฐานองค์กรของคนพิการ
โดยมีการกาหนดคุณลักษณะคุณภาพที่พึง ประสงค์และต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการสงเสริม
สนับสนุน รับรอง ติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพขององค์กรคนพิการหรือองค์กรอื่นให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
กรณี ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค นพิ ก ารของบางประเทศในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เช่ น สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นั้น พงษ์พินัย ไชยสิทธิ์ (2557) ได้ค้นพบจากการทาการศึกษา
เปรียบเทียบปัญหาข้อกฎหมาย และ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้ มครองสิทธิคนพิการของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ กล่าวคือ ในขณะที่
บรรดาประเทศต่างๆ ในภาคพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย เวียดนาม หรือประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคี
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสากลปี ค.ศ.2006 เช่นเดียวกับ สปป. ลาว เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนัก
ถึงการคุ้มครองสิทธิของคนพิการโดยได้ออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับคนพิการ ซึ่งสามารถรับประกันในการ
คุ้มครองสิทธิของคนพิการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่กรณี สปป.ลาว เมื่อได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการสากลปี ค.ศ. 2006 แล้ว สปป.ลาว จึงควรปฏิบัติตามพันธะกรณีของตนให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์อันแท้จริงแห่งอนุสัญญาฯ ดังนั้นการที่รัฐบาล สปป.ลาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อ
คนพิ ก าร (คชพก.) ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น การประสานงานกับ ภาคส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งในการปกป้ อง คุ้ ม ครอง
ช่วยเหลือ บาบัดฟื้นฟู และพัฒนาคนพิการลาวทั่วประเทศที่ได้กาหนดไว้ตามภาระบทบาทของตน แต่ใน
ข้อเท็จจริง สปป.ลาว ยังไม่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสากล จึงทาให้การ
คุ้มครองสิทธิคนพิการภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะทางด้านโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับในแต่
ละประเภทนั้นยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนพิการเหล่านั้นมีความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างแท้จริง
เช่น สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้แปลภาษาตามกฎหมายว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา
สิ ท ธิ ท างการศึ กษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยมาตรฐานของครู และอุ ป กรณ์ สื่อ การสอนตามกฎหมายว่ า ด้วย
การศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น ห้องน้า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการบันเทิง
สิทธิในการเข้าถึงวิชาชีพตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิที่จะได้รับบริการการฟื้นฟูส มรรถภาพและการ
สาธารณสุขรวมทั้งกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การกีฬา ซึ่งบรรดาสิทธิที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น
เจตนารมณ์ที่สาคัญแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนพิการสากล ปี ค.ศ. 2006 สาหรับประเทศ
เวียตนามนั้นมีการกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนพิการเช่นเดียวกับประเทศไทย และยังได้กาหนดเพิ่มเติมใน
เรื่องการศัลยกรรม การผ่าตัดกระดูกและข้อ จะเห็นได้ว่าเวียตนามให้ความสาคัญต่อการรักษาสุขภาพของผู้
พิการ (พงษ์พินัย ไชยสิทธิ์, 2557) ในขณะที่ประเทศไต้หวันซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีการรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คนพิการได้มีพื้นที่ในสังคม จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันไต้หวันมีกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในเชิง
ป้องกันการเกิดภาวะพิการ (ระพีพรรณ ฉลองสุข, 2558)
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่
กาหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นและสามารถ
พึ่งตนเองได้ เน้นถึงสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ได้ในสังคม
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรม รัฐ บาลไทยได้ตระหนักถึง สิทธิประโยชน์และให้ความคุ้มครองคนพิการที่มี
ความสาคัญ เพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดยได้กาหนดให้คนพิการมี สิทธิประโยชน์ ในด้านต่างๆ
เหมาะสมกับ ประเภทความพิการและให้ การยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ของคนพิการทั้ง ด้าน
การศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึ กอาชีพ การมีงานทา การใช้ชีวิตในสังคม หรือสวัสดิการด้านต่างๆ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ สาหรับเรื่องการศึกษานั้น จะเห็นได้ว่าคนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดให้พิเศษเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา และจิตใจเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคม เช่นเดียวกับการฝึกอาชีพคนพิการ ปัจจุบันมีศูนย์ฝึก
อาชีพต่างๆให้แ ก่คนพิการหลายแห่งเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีอาชีพ สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐในรูปของเบี้ยยังชีพแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่าเบี้ยยัง
ชีพที่รัฐมอบให้แก่คนพิการนั้นเป็นเงินจานวนน้อยมาก คนพิการไม่สามารถใช้เงินจานวนนี้เพื่อความอยู่รอดได้
ตลอดทั้งเดือน ข้อดีของเบี้ยยังชีพคือทาให้คนพิการรู้สึกว่ารัฐไม่ทอดทิ้งเท่านั้น นอกจากนั้นรัฐก็ให้การดูแล
คนพิการให้ได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน บุคคลทั่วไป จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองสิทธิของคน
พิการของประเทศไทยตามกฎหมายสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐซึ่ง ได้
กาหนดไว้ในกฎหมายอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ กระบวนการทาง
การแพทย์ สิทธิในการเข้าถึง การศึกษา สิทธิในการเข้าถึงอาชีพต่างๆ ซึ่งพระราชบัญญัติของไทยฉบับนี้ถือ
เป็นมาตรการที่มีผลในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในหลายๆ ด้านซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ
สากลปี ค.ศ. 2006 เช่นเดียวกับประเทศเวียตนามและไต้หวัน มีผลทาให้คนพิการได้รับประโยชน์ตามสิทธิ มี
อิสระ และเสรีภาพ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการสามารถช่วยตนเองในการดาเนินชีวิตในประจาวันเหมือนบุคคล
ทั่วไปได้อย่างราบรื่น ไม่ มี ความรู้สึกว่าเป็นภาระของสังคมต่อไป ซึ่ งแตกต่างจากการคุ้มครองสิทธิของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับคนพิการจึงทาให้การ
คุ้มครองสิทธิคนพิการยังไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้เช่นเดียวกับประเทศไทย
อย่างไรก็ดี สิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการที่กาหนดไว้ในกฎหมายต่างๆจะเป็นสิทธิที่สมบูรณ์แบบ
ในทางปฏิบัติได้นั้น จาเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนพิการและองค์กรคนพิการเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผลและร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หารวมถึ ง การให้
ข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทาความเข้าใจในแนวทางและวิธีการรับเงินสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนต่อไป ทาการประชาสัมพันธ์เรื่องคนพิการ สิทธิประโยชน์ ให้สถานประกอบการ และคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการใน
ประเทศไทยอย่างแท้จริง
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1. บทคัดย่อ
รูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เดิมใช้ชื่อเรียกว่า การจ้างงานคนพิการในชุมชน เป็นที่รู้จักและ
นาไปปฏิบัติในวงกว้าง สร้างความเคลื่อนไหวในระบบการจ้างงานคนพิการในสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัด จาก พ.ศ.
2557-2560 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการประมาณ 6,500 คน และสถานประกอบกว่า 400 แห่ง เข้าสู่การจ้างงาน
รูปแบบนี้ บทความนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ภายใต้
“แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทางาน” วิเคราะห์ประเด็นเรียนรู้ด้านการ
จ้างงานคนพิการและนัยยะเชิงนโยบาย รวมทั้งนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รูปแบบการจ้างงานเชิงสั งคมถูก เสนอเข้าสู่ระบบการจ้างงานคนพิก ารอย่า งเป็นทางการ โดยมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม ภายใต้นิยามว่า “เป็นรูปแบบในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อทางานเชิงสังคม”
กระบวนการจ้างงานทาให้เกิดเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคประชา
สังคม และหน่วยงานรัฐ ทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 องค์กร ประเด็นเรียนรู้สาคัญที่พบ ได้แก่ หน่วยที่มีบทบาทใน
การประสานความต้องการของฝ่ายต่างๆ ได้และติดตามการทางานทั้ งเชิงปฏิบัติการและนโยบายอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการทางานแบบเครือข่ายเป็นกลไกสาคัญให้เกิดการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม การจ้าง
งานเชิงสังคมอาจเป็นทางเลือกเพื่อเติมช่องว่างการสูญเสียโอกาสการจ้างงานกระแสหลัก ขณะที่คนพิการส่วนใหญ่
ยังมีสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั่วไปน้อย อันเนื่องจากระดับการศึกษาและทักษะอาชีพที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เสนอแนะให้ ภาคีหลักทั้งภาครัฐ-ธุรกิจ-ประชาสังคม สนับสนุนการ
พัฒนาการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมให้มีมิติครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากร ยกระดับสู่เป้าหมายการทางาน
ที่มีคุณค่าต่อไป
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Abstract
Social employment of persons with disabilities model, originally called employment of
persons with disabilities in the community, is well- known and widely brought to implement. It
has created a movement in employment of persons with disabilities system in Thai Society
noticeably. From B.E.2557-2560, people with disabilities/ carers about 6,500 persons as well as
more than 400 companies joined in this employment model. This article aimed to study the
implementation of social employment of persons with disabilities model, under “ Plan for
Integrated Life Quality Development: Health from Working” , analyzed learning lessons on
employment of persons with disabilities and theirs implication for policy, and gave policy
recommendations.
Social employment of persons with disabilities model was introduced formally by Social
Innovation Foundation under definition, “ is a model that encourages to employ persons with
disabilities and that they work for social benefits.” The process of the social employment created
a network of more than 1,000 organizations from business, government and civil society sectors.
Main lessons found were; a unit which can play a role of coordinator of needs from all
stakeholders, follow up both action and policy work continuously, as well as apply networking
work style, shall be a significant mechanism for the social employment of persons with disabilities.
The social employment of persons with disabilities may be a choice to fulfill a gap in mainstream
employment while most of persons with disabilities have less competence to compete in labor
market due to less opportunity to access enough and appropriate education and skill training
service. The study suggested the government – business – civil society sector to support the
development of social employment of persons with disabilities to cover dimensions of personnel
development and lift up to reach the goal of decent work.
Keywords: Employment of persons with disabilities; Social employment of persons with
disabilities; Quota system; Networking
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2. ความเป็นมาและความสาคัญ
การทางานเป็นส่วนสาคัญหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ดีทั้งในระดับ
บุคคลและระดับสังคม ผลผลิตของการทางานกลายไปเป็นฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ งานมีความสาคัญต่อคนพิการ เหมือนกับคนทั่วไปในสังคม นอกจากเรื่องรายได้ เศรษฐกิจแล้ว ยังเป็น
เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถะทางวิชาชีพ การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ความเชื่อมั่น ความภูมิใจใน
ตนเอง
ประเทศไทยมีกฎหมายส่งเสริมด้านการจ้างงานคนพิการ คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 กาหนดเป็นระบบโควต้า 100:1 และมาตรการจูง
ใจให้เกิดการจ้างงานคนพิการ มาตรการที่เกี่ยวข้องและนามาใช้อ้างอิงในการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ได้แก่
มาตรา 33, 34, 35 ดังสรุปในตารางที่ 1 แม้มาตรา 34 จะเป็นการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เนื่องจากไม่ได้รับคนพิการ
เข้าทางาน แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 1 มาตรการจูงใจสาหรับการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย
มาตรการ

มาตรา 33 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่
100 คนขึ้ น จะต้ อ งรั บ คนพิ ก ารที่ ส ามารถท างานได้ 1 คน หากมี
เศษเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ่ม 1 คน
มาตรา 34 หากมิได้ดาเนินการตาม ม.33 หรือ ม.35 ให้นาส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการเป็นรายปี (ค่าจ้าง
ขั้นต่า x 365 วัน x จานวนคนพิการที่ยังไม่ได้รับตามอัตรา)
หากปฏิบัติตาม ม.33 หรือ ม.35 ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กาหนด ให้ส่ง
เงินเข้ากองทุนฯ ตามจานวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามที่กาหนดไว้
หากปฏิบัติตามข้อกาหนดของ ม.33 หรือ ม.35 ภายหลังจากครบ
กาหนดระยะเวลา ให้ยื่นคาขอรับเงินที่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ คืนได้ตาม
จานวนค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจริง
มาตรา 35 หากมิได้ประสงค์ดาเนินการตาม ม. 33 หรือ ม.34 อาจ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วง
งาน หรื อ จ้ า งเหมาบริ ก ารโดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ ฝึ ก งาน หรื อ จั ด ให้ มี
อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก ล่ า มภาษามื อ หรื อ ให้ ก าร
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนได้

สิทธิประโยชน์






•

•
•

ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ได้รับยกเว้นภาษี 2 เท่า
ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ได้รับยกเว้นภาษี 1 เท่า

ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ไม่ได้รับ
การยกเว้นภาษี
เขียนโครงการส่งกรมจัดหางาน
มูลค่าตามกฎหมายกาหนดในแต่ละ
เรื่อง
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ใน พ.ศ.2556 สถานการณ์การจ้างงานคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2556 (สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556) พบว่า จานวนสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องจ้างงานคนพิการ
ทั้งสิ้น 12,787 แห่ง มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแบบครบอัตราส่วน รวม 7,927 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62 สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ไม่ครบตามอัตราส่วน จานวน 684 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5
สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตราใดเลย จานวน 4,176 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33
ในส่วนของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแบบครบอัตราส่วนนั้น มีการรับคนพิการเข้าทางาน
ตามมาตรา 33 คิดเป็นร้อยละ 26 จ้างงานมาตรา 35 ร้อยละ 1 ส่งเงินเข้ากองทุน ร้อยละ 24 และการใช้สัดส่วน
ผสมของมาตรา 33, 34, 35 ร้อยละ 11 ดังนั้นในภาพรวมปี 2556 มีการจ้างงาน มาตรา 35 จานวนน้อยมากเพียง
ร้อยละ 1 การส่งเงินเข้ากองทุนฯ มีจานวนร้อยละใกล้เคียงกับการจ้างงาน มาตรา 33 และมีการส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจานวนถึง 1,264,485,773.41 บาท
เหตุผ ลที่ ส ถานประกอบการรับคนพิการเข้าทางาน (อลิศรา ตะวังทัน , 2554) คือ คนพิการมีความรู้
ความสามารถในงาน ขยัน อดทน สนใจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาศักยภาพได้เหมือนกับ
คนทั่วไป สถานประกอบการมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบทางสังคม แรงจูงใจจากมาตรการลดหย่อนภาษี
เหตุผลการไม่จ้างงานคนพิการที่สถานประกอบการกล่าวถึง ได้แก่ ไม่มีคนพิการมาสมัครงาน คนพิการไม่
มีทักษะงานที่ต้องการ คนพิการปรับตัวเข้ากับการทางานไม่ได้ เป็นห่วงเรื่องการเดินทางของคนพิการ กลัวคน
พิการได้รับอันตรายจากการจ้างและนาภาระมาให้บริษัท ไม่มั่นใจว่าคนพิการจะทางานได้จริง บริษัทมีนโยบายส่ง
เงินเข้ากองทุนแทนการจ้างคนพิการ สถานที่ทางานและอุปกรณ์ และลักษณะ/ระบบงานไม่เอื้อกับคนพิการ (ธิดา
รัตน์ ชลประเสริฐกุล, 2555; กมลพรรณ พันพึ่ง, 2558) ซึ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทั้งเจตคติต่อคนพิการและกฎหมาย
(ธนวรรณ เกตุชาญสิริ, 2559)
ท่ามกลางสถานการณ์การจ้างงานคนพิการของประเทศไทยที่เงินกองทุนส่งเสริมฯ มีการเติบโตขึ้นมาก
เนื่องจากได้รับเงินสมทบแทนการจ้างงานคนพิการ ในขณะเดียวกันที่ยังมีคนพิการจานวนมากไม่ได้ทางาน หาก
พิจารณาจากนัยยะเชิงนโยบายอาจหมายถึงสัญญาณเตือนบางประการในเรื่องดังกล่าว “แผนงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทางาน” เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การจ้างงาน
คนพิการนี้ โดยเห็นว่า มีความต้องการทางานของคนพิการ และความต้องการการจ้างงานคนพิการของสถาน
ประกอบการที่ต้องการการเติมเต็มซึ่งกันและกัน มีหน้าต่างของโอกาสที่จะเปลี่ยนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมฯ
เป็นการจ้างงานคนพิการแทนที่ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์ของสุขภาวะที่ดีของบุคคลกับการทางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดารงชีวิตของคนทั่วไปในสังคม
“แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทางาน” ได้รับอนุมัติดาเนินงาน
จากสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ
แผนงานฯ รูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ในช่วงเริ่มต้นเรียกชื่อว่า การจ้างงานคนพิการในชุมชน เริ่ม
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ดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2557 การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมสร้างความเคลื่อนไหวในระบบการจ้างงานคน
พิการในสังคมไทยค่อนข้างมาก ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าสู่การจ้าง
งานรูปแบบนี้ ประมาณ 6,500 คน โดยใช้การจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.25572560) การศึกษาผลกระทบต่อคนพิการและผู้ดูแลพบว่า คนพิการได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
คือ มีรายได้มากขึ้น นารายได้ไปจุนเจือครอบครัว เกิดเป็นอาชีพให้แก่คนพิการ นารายได้ที่เกิดขึ้นไปช่วยเหลือคน
อื่น เช่น คนพิการ สังคมและชุมชน ได้รับการยอมรับจากครอบครัว สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน หรือกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งมีสุขภาพดีขึ้น ผู้ดูแลสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย มีเงิน
เก็บออม นารายได้ไปจุนเจือคนอื่นๆ ในครอบครัวแทน และภาระหนี้ลดลง ปัญหาที่พบในการจ้างงานคือ การสื่อสาร
กับคนพิการ ปัญหาค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากไม่มีหลักประกันคุ้มครอง การทางานของคนพิการร่วมกันกับ
คนทั่วไปในสถานที่ทางาน และการเดินทางของคนพิการมายังที่ทางาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560)
รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) (ป่าสาละ, 2561) โดยมีขอบเขตการประเมินผลการจ้าง
งานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพอิสระ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559- มิถุนายน 2560 พบว่าโครงการของ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสร้างประโยชน์แก่คนพิการในขอบเขตการประเมินฯ รวม เป็นมูลค่า 23,688,727.54
บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมูลนิธิฯ ที่ใช้ในโครงการ (นับเฉพาะส่วนที่เน้นสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในขอบเขต
ประเมินฯ ตั้งแต่กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2560) เป็นจานวน 2,165,189.13 บาท เท่ากับว่าการลงทุนทุก 1
บาทก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจานวน 10.94 บาท (SROI 10.94: 1) ซึ่งผลลัพธ์ส่วนที่เกิดขึ้นกับคนพิการ
มากที่สุด คือ คนพิการมีรายได้จากการทางานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 81 ) รองลงมาคือคนพิการมีเงินออมสะสมมากขึ้น
(ร้อยละ 13) และมีหนี้สินลดลง (ร้อยละ 6) ตามลาดับ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เช่น ให้มีการศึกษาผลกระทบที่
มีต่อองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการประเมินตัวคนพิการ การศึ กษาเปรียบเทียบระหว่างคนพิการ
เข้าสู่การจ้างงานตามมาตรา 33 ทั่วไปกับการจ้างงานเชิงสังคมมาตรา 35 การเตรียมการศึกษาล่วงหน้าเพื่อลด
ข้อจากัดในการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการศึกษา ควรคานึงถึงเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ความมั่นคงในการจ้างงาน สิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับ เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ให้ดีขึ้น
กระบวนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมทาให้ เกิดการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชน เครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ ทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 องค์กร อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการสร้าง
รูปแบบการจ้างงานนี้เกิดขึ้นภายใต้ลักษณะการทางานที่ได้รับทุนสนับสนุน มีระยะเวลาจากัด จึงมีการตั้งคาถามว่า
ทิศทางต่อไปและความยั่งยืนของรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนี้จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้แม้ตัวเลข
ผลลัพธ์การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมจานวน 6,500 คน อาจเป็นจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวมการจ้างงาน
คนพิการตามมาตรา 33 และ 35 ของทั้งประเทศ ซึ่งมีประมาณปีละ 26,500 คน, 35,000 คน, 46,800 คน ในปี
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2558, 2559, 2560 ตามลาดับ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) แต่กระบวนการทางานแบบ
เครือข่ายและบทบาทที่ ดึ งความร่ วมมื อ จากฝ่ ายต่ างๆ มาร่วมกันทางานได้ อ าจสามารถให้ บทเรีย นที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการจ้างงานคนพิการของประเทศไทยต่อไปได้
3. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในศึกษาครั้งนี้ มี 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ภายใต้ “แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทางาน”
2. วิเคราะห์ประเด็นเรียนรู้ด้านการจ้างงานคนพิการและนัยยะเชิงนโยบาย
3. นาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจ้างงานคนพิการ
แนวคิดในการศึกษา
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แนวคิดเรื่องงานที่มีคุณค่า (Decent work) แนวคิด
การดารงชีวิตอิสระของคนพิการ กฎหมายแรงงานของไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 8: ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสม
สาหรับทุกคน
4. กรอบการศึกษาและวิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่องรูปแบบและประเด็นเรียนรู้การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ถอดบทเรียนการทางานการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยกาหนดกรอบการศึกษาที่
พิจารณากระบวนการทางานของการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตังแต่หลักคิดของแผนงานพัฒนาคุณภาพขีวิตคน
พิการฯ กระบวนการและกลไก รวมทั้งผลลัพธ์ของการจ้างงาน
การศึกษาประยุกต์ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เปิดพื้นที่ให้เป็นการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ศึกษากับผู้ทางานหลักที่มีบทบาทสาคัญ (key persons) ของหน่วยงานในที่นี้คือมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม ผู้ศึกษาทาหน้าที่จัดกระบวนการให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนประสบการณ์
ระหว่างทีมทางานของหน่วยงาน รวมทั้งมีการวิเคราะห์บทเรียนการทางานร่วมกันของผู้ศึกษาและทีมทางานของ
หน่วยงาน โดยใช้วิธีการจัดวงสนทนากลุ่ม 8 คน การคุยกลุ่มย่อย 3 คน รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว
นอกจากนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล และไม่ใช่
ดิจิทัล รายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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รูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม: การให้ความหมายและบริบทการปฏิบัติการ
“แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทางาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงาน การประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ พึ่งพาตนเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาศูนย์บริการอาชีพคนพิการ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการดาเนินการจ้างงานคนพิการ รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่าย เครือข่ายและองค์ความรูใ้ ห้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
มู ล นิ ธิ น วั ต กรรมทางสั ง คมเริ่ ม ท างานตามแผนที่ ตั้ ง ไว้ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารอาชี พ คนพิ ก ารที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ทีมงานประสบปัญหาในทางปฏิบัติตั้งแต่ก้าวแรก สถานประกอบการในนิคมทั้งหมดมี
จานวนหลักร้อย แต่รับคนพิการเข้าทางานเพียงจานวนหลักสิบ สาเหตุการไม่จ้างงานคนพิการเดิมๆ ที่คุ้นหู
กลายเป็นสิ่งที่ถูกหยิบขึ้นมากล่าวถึงซ้าแล้วซ้าเล่า เหมือนกับผลที่ได้รับทราบจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ของแผนงานฯ เองที่เคยส่งถึงสถานประกอบการในอมตะนคร เหตุผลการไม่จ้างงานคนพิการที่ได้รับการกล่าวถึงใน
ลาดับต้นๆ คือ ไม่มีคนพิการมาสมัครงาน คนพิการไม่มีทักษะงานที่ต้องการ คนพิการปรับตัวเข้ากับการทางาน
ไม่ได้ เป็นห่วงเรื่องการเดินทางของคนพิการ กลัวคนพิการได้รับอันตรายจากการจ้างและนาภาระมาให้บริษัท ไม่
มั่นใจว่าคนพิการจะทางานได้จริง บริษัทมีนโยบายส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างคนพิการ สถานที่ทางานและ
อุปกรณ์ และลักษณะ/ระบบงานไม่เอื้อกับคนพิการ
ลักษณะการทางานของศูนย์บริการอาชีพคนพิการในช่วงเริ่มนี้ทำหน้ำที่คล้ำยกับหน่วยบริกำรจัดหำงำน
ของธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงำนบริกำรจัดหำงำนของรัฐ ทำหน้ำที่จับคู่ตำแหน่งงำนกับบุคคลที่ต้องการเข้า
ทางาน หากทว่ าสถานการณ์ของการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการส่วนใหญ่ ดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้
เส้นทางเดียวกับสมาชิกทั่วไปในสังคม การใช้วิธีการจัดหางานของบุคคลทั่วไปใช้ไม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสาหรับ
กลุ่มคนพิการ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมให้ความสาคัญและระดมความคิดเพื่อ
จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยประสบการณ์การทางานทั้งในพื้นที่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง เล็งเห็นโอกาสและมี
แนวคิดพัฒนารูปแบบ “การจ้างงานคนพิการในชุมชน” ขึ้น อาศัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และมาตรา 35 ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น เพราะอาจไม่ใช่เกิดขึ้น
เฉพาะในพื้นที่ชุนชนชนบทเท่านั้น รวมทั้งสื่อถึงลักษณะงานที่มีเป้าหมายร่วมในการจ้างงานคนพิการกับองค์กรที่
ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมและสาธารณประโยชน์ ไม่ แ สวงหาผลกาไร อาจเป็ น ทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และไม่ใช่
หน่วยงานรัฐ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมให้ความหมายว่า “รูปแบบการจ้างงานเชิงสังคมเป็นรูปแบบในการส่งเสริมให้
เกิ ด การจ้ า งงานคนพิ ก ารเพื่ อ ท างานเชิ ง สั ง คม” ฐานคิ ด ที่ น าไปสู่ ก ารจ้ า งงานคนพิ ก ารเชิ ง สั ง คมของคณะ
กรรมการฯ มาจากการประเมินสถานการณ์ของคนพิการ สถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมในการเดินทางว่า
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ไม่เกื้อหนุนต่อการรับคนพิการส่วนใหญ่ในประเทศเพื่อเข้าทางานในรูปแบบทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใน 3-5
ปี การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมจะเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมในระบบจ้างงานคนพิการได้ ฐานคิดนี้แสดงต่อสาธารณะ
ในข้อความบนเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่ว่า
“ประเทศไทยมีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประมาณ 1.7 ล้านคน กว่า 800,000 คนอยู่ในวัยทางาน แต่ ประมาณกว่า 500,000 คน
ยังไม่มีงานทาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
คนพิการกว่าร้อยละ 90 มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ากว่า ทาให้ขาดความรู้และทักษะที่ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลจากแหล่งงานซึ่ง
อยู่ในเมือง อีกทั้งสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่จะเอื้อ
ให้คนที่มีความพิการระดับ “ปานกลาง” ขึ้นไปเข้าปฏิบัติงานได้ด้วยความสะดวกและปลอดภัย
เพียงพอ คนพิการที่มี งานทา มีรายได้เฉลี่ย เพียงสองในสามของคนทางานทั่วไป รวมทั้งระบบ
คมนาคมสาธารณะยังไม่ส ามารถรองรับการเดินทางของคนพิการได้ดีพอ ทาให้มีต้นทุนการ
เดินทางที่ สู ง ทั้ งหมดนี้ยังเป็นอุปสรรคใหญ่ ที่ทาให้การจ้างงานคนพิการตามปกติโ ดยสถาน
ประกอบการยากที่จะเพิ่ มปริมาณขึ้นได้อย่างมีนัยยะสาคัญในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า หากไม่มี
กลไกสนับสนุนที่แตกต่างไปจากเดิมมาเสริม”
การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่ม/องค์กรของคนพิการ และองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อคนพิการค่อนข้างมาก เนื่องจากมีแนวคิดบางอย่างคล้ายกันกับแนวคิดที่กลุ่ม/องค์กรด้านคนพิการเคยคิดเรื่อง
การทางานของคนพิการ กล่าวคือ บริษัทจ้างงานคนพิการเป็นพนักงาน และอนุญาตให้คนพิการที่ได้รับการจ้าง
งานนั้นมาทางาน ณ สถานที่ของกลุ่ม/องค์กรของคนพิการ วิธีการนี้จะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
ในการทากิจกรรมบริการสังคมของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ทากิจกรรมในลักษณะอาสาสมัคร หรือการทางาน
โครงการที่ขอสนับสนุนจากแหล่งทุน อาจมีส่วนที่เป็นรายได้บ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง แต่จัดสรร
ให้จานวนไม่มากเพราะต้องใช้สาหรับค่าดาเนินการกิจกรรมของโครงการเป็นหลัก
การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในช่วง 1-2 ปีแรก อาศัยการปฏิบัติตามมาตรา 33 โดยมีลักษณะการจ้าง
งานคนพิ ก ารแบบลู ก จ้ า งรายวั น เป็ น ส่ ว นใหญ่ และจ้ า งแบบชั่ ว คราวรายปี ติ ด ต่ อ กั น ไม่ เ กิ น 2 ปี เพื่ อ สถาน
ประกอบการป้องกันการปฏิบัติเข้าข่ายจ้างเป็นพนักงานประจา รวมถึงการใช้ มาตรา 35 โดยเป็นการช่วยเหลืออื่น
ใด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ ขณะนั้น ทั้ งหน่วยงานกากับของรัฐ คือ กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ความเห็นว่าการปฏิบัติการมาตรา 33 ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ข อง
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กฎหมาย องค์กรของคนพิการบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการจ้างแบบลูกจ้างรายวัน และชั่วคราวรายปีไม่เกิน 2 ปี
ติดต่อกัน การจ้างลักษณะนี้ให้ความรู้สึกว่าไม่มั่นคงและไม่เกิดการพัฒนาในหน้าที่หรือสายงานตามที่ควรจะเป็น
กลุ่มคนพิการบางกลุ่มเห็นว่าสถานประกอบการไม่ได้มีความตั้งใจในการจ้างงานคนพิการเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการ
อย่างจริงจัง แต่เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายให้เสร็จสิ้นไป เกิดค่าใช้จ่ายขั้นต่าที่สุดตามกฎหมายกาหนด การ
จ้างคนพิการเป็นพนักงานประจาจะเป็นภาระการจ่ายเงินค่าสวัสดิการ โบนัสหรือประโยชน์อื่นที่สถานประกอบการ
จัดให้กับพนักงานทั่วไปขององค์กร
สิ่งสาคัญที่ทาให้ศูนย์บริการอาชีพคนพิการขับเคลื่อนรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนี้ตั้งแต่ต้น
ต่อเนื่องไปอีกท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการเอกชน
หลายแห่งที่ยินดีร่วมทางานเพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนพิการและองค์กรของตนเอง แม้ยังไม่มีความ
แน่นอนเรื่องการอนุมัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์
ศูนย์บริการอาชีพคนพิการดาเนินงานร่วมกับองค์กรของคนพิการและองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่องการจ้าง
งานคนพิการในการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม พร้อมไปกับทางานด้านนโยบายการจ้างงานกับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม ชี้แจงเหตุผล ประโยชน์ที่ได้รับสาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาขั้นตอนและเอกสารที่
ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งเอกสารสาหรับสถานประกอบการที่ต้องส่งให้หน่วยงาน
รัฐตรวจสอบเพื่อให้รูปแบบการจ้างงานคนพิการแบบใหม่ที่นาเสนอสามารถปฏิบัติการได้จริง เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานกากับของรัฐ
ในการทางานปีที่ 2 มีการพัฒนารูปแบบการใช้มาตรา 35 เพิ่มเติมโดยให้รวมถึงลักษณะการจ้างเหมา
บริการ เพื่อแก้ปัญหากรณีสถานประกอบการไม่ต้องการใช้มาตรา 33 กล่าวคือ บริษัทจ้างเหมาบริการให้คนพิการ
ไปทางานให้กับบริษัท โดยทางาน ณ สถานที่ของกลุ่ม/องค์กรไม่แสวงหากาไรต่างๆ ได้ การจ้างงานตามมาตรา 35
นี้คนพิการไม่มีสถานะเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง แต่เป็นผู้จ้าง-ผู้รับจ้างเหมาทางาน และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
ค่าจ้างที่จ่ายให้คนพิการ ไม่มีการทาประกันสังคมแบบที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบ ในปีที่ 2 นี้ มูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคมเปลี่ยนชื่อเรียกศูนย์บริการอาชีพคนพิการ เป็นศูนย์ประสานการจ้างงาน เพื่อสื่อให้ชัดเจนถึงบทบาทการ
เป็นหน่วยการประสานกลางให้กับเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มี 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 จ้างงานเชิงสังคม ประเภทงานที่สนับสนุนหน่วยงานเป็นประจา: มุ่งเพิ่มโอกาสให้คนพิการ
ซึ่งอาศัยในชุมชนท้องถิ่นมีอาชีพโดยไม่ต้องเดินทางไกล ค่าครองชีพไม่สูง และได้อยู่ใกล้ครอบครัว เน้นคนพิการที่มี
ความพร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นประจาสม่าเสมอ หน่วยงานจะเป็นผู้มอบหมายงาน ติดตามผล
การทางาน ประเภทของหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ องค์กรไม่แสวงหากาไรในรูปแบบสมาคม มูลนิธิ กลุ่ม/องค์กรของคนพิการ ลักษณะ
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งาน เช่น งานคัดกรองผู้ป่วยในโรงพยาบาล งานธุรการ งานบันทึกข้ อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ในเทศบาล ครูผู้ช่วย
สอนในโรงเรียน ช่างชุมชน นักการภารโรง งานแม่บ้าน
ประเภทที่ 2 จ้างงานเชิงสังคม ประเภทงานบริการสังคมลงพื้นที่โดยคนพิการต้องกากับตนเอง: งาน
บริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ไม่มีผู้กากับดูแลชัดเจน ลักษณะงาน
ส่วนใหญ่เป็นงานบริการ ส่งมอบผลงานตามที่สัญญากาหนด เช่น งานนวดผ่อนคลายในสถานประกอบการ งาน
ประสานสิทธิประโยชน์ งานรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน งานดูแลคนพิการซ้อน งานปลูกป่า
งานจดบันทึกบทเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานการจ้างงานดาเนินการเรื่องการส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระ โดยจัดไว้เป็น
งานประเภทที่ 3
ประเภทที่ 3 งานส่ ง เสริ ม อาชี พ (ประกอบอาชีพอิ ส ระ): เป็นการสนับสนุน ให้เงินทุนตั้งต้นในการ
ประกอบอาชีพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความสนใจและทาอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้จ่ายเป็นค่าแรง รูปแบบ
การดาเนินงาน คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถดาเนินการได้ทั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยวได้ เช่น
งานด้านการเกษตร ดังตัวอย่าง การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผัก งานด้านการค้าและบริการ ดังตัวอย่าง เปิดร้านขายของ
ชา ร้านตัดผล งานด้านการผลิต ดังตัวอย่าง การผลิตเครื่องยกตัวผู้ป่วย การผลิตเฟอร์นิเจอร์
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมีข้อกาหนดว่าคนพิการที่รับสิทธิโครงการอาชีพนี้จะรับสิทธิสูงสุดได้รวม 2 ครั้ง
เพื่อขยายโอกาสให้กับคนพิการรายอื่นๆ ได้เข้าถึงสิทธินี้ได้เช่นกัน
ศูนย์ประสานการจ้างงานจะประชาสัมพันธ์ เรียกชื่อประเภทงานส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยแยกออกจาก
การเรียกว่าชื่อว่าการจ้างงานเชิงสังคม แต่จะประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกัน เพื่อให้สื่อเรื่องงานส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระออกมาให้ชัดเจน
การจัดแบ่งประเภทงานออกเป็น 3 ประเภท เป็นการเอื้อให้เกิดทางเลือกให้แก่สถานประกอบการ และให้
ตอบสนองตามบริบท ศักยภาพ ความถนัดของคนพิการ ซึ่งผลลัพธ์การทางาน 3 ปีพบว่ามีการจ้างงานประเภทที่ 2
มากที่สุด รองลงมาคืองานประเภทที่ 3 โดยเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 เป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในภาพที่ 3
ปฏิบัติการตามรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเริ่มเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว เพราะผ่านการทางาน
แบบเครือข่าย บนบรรยากาศของความกระตือรือร้น ต้องทางานไปพร้อมกันทั้งเรื่องการสร้างความเข้าใจ การ
ชี้แจงผลประโยชน์ ผลกระทบเชิงลบ-เชิงบวก ทางเลือกของการจ้างงานที่เหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละองค์กร บาง
สถานประกอบการหรือหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางความไม่แน่ใจ
แต่ทุกฝ่ายต่างมีกิจกรรมตอบสนองต่อรูปแบบการจ้างงานนี้
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ศูนย์ประสานการจ้างงานใช้ลักษณะการทางานแบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการจ้างงาน-อาชีพคนพิการ ดัง
แสดงในภาพที่ 3 การทางานเครือข่ายของศูนย์ประสานการจ้างงานมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรใน 2 ลักษณะ
สาคัญ คือ
1. ศู น ย์ ป ระสานการจ้ า งงานเป็ น องค์ ก รแม่ ข่ า ย มี ลั ก ษณะการท างานแบบรวมศู น ย์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลาง คิดพัฒนาระบบ ประสานงานหน่วยงานบริการรัฐเพื่อ และติดตามประเมินผลออกจากส่วนกลาง มี
หน่วยงานภาคีดาเนินการในพื้นที่ ภายใต้การให้คาปรึกษาของศูนย์บริการฯ ครบวงจร
หน่วยงาน “ซุปเปอร์โหนด” “โหนด” และ “นจพ.” เป็นกลไกการทางาน กระจายออกไปในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ มีหน้าที่ดาเนินการตรง เพื่อทางานร่วมกับคนพิการ/ผู้ดูแลในชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่การสารวจตาแหน่งงาน
ในพื้นที่ การสรรหาและคัดเลือกคนพิการ บรรจุคนพิการเข้าทางาน ติดตามผลการทางาน และพัฒนาและเสริม
ศักยภาพการทางานของคนพิการ ศูนย์ประสานการจ้างงานทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ช่วยจัดการแก้ไขปัญหาให้กับ
หน่วยที่เป็นกลไกในพื้นที่ ปัจจุบันทางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรจานวนมากกว่า 1,000 แห่ง
“นจพ.” เป็นคาเรียกย่อของ หน่วยประสานจ้างงานในพื้นที่
“โหนด” (Node) เป็นคาเรียกย่อของ เครือข่ายการทางานในพื้นที่ มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของ
นจพ. จานวนตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
“ซุปเปอร์โหนด” (Super node) ทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของ “โหนด” จานวนตั้งแต่ 1 โหนด
ขึ้นไป ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกัน
2. การทางานแบบภาคีเครือข่ายเพื่อประสานการจ้างงานและขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ประสานการจ้างงานกับองค์กรภาคีเพื่อประสานงานและขับเคลื่อนนโยบาย
เป็นแบบความสัมพันธ์เท่าเทียม ศูนย์ประสานการจ้างงานทาหน้าที่การประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรภาคีใน
การติดต่อ สร้างความเข้าใจให้เกิดความต้องการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐ รวมทั้งร่วม
ในเวทีการขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
รายชื่อองค์กรที่ร่วมทางานเป็นเครือข่ายเพื่อการจ้างงาน-อาชีพคนพิการ กับศูนย์ประสานการจ้างงาน
แสดงในภาพที่ 1 รายชื่อในรูปเป็นตัวอย่างบางส่วน ยังไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์
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ที่มา: เอกสารนาเสนอรายงานการดาเนินงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจรฯ.
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, 7 ก.ค. 2560.

ภาพที่ 1 ข้อมูลเครือข่ายองค์กรที่ทางานร่วมกับศูนย์ประสานการจ้างงาน
เมื่อคนพิการได้เข้าทางานจริงในหน่วยงานแล้ว ปรากฏมีผลตอบรับที่ดีเป็นส่วนใหญ่ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานรับคนพิการเข้าทางานในพื้นที่ รวมถึงหน่วยนายจ้างมีความพึง
พอใจกับผลลัพธ์ มีการต่อสัญญาการจ้างงานในปีถัดไปมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี มีการเปิดรับฟังและ
อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน ศูนย์ประสานการจ้างงานจัดทาระบบเพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ทางานของคนพิการ ตลอดจนร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานรับคนพิการเข้าทางานในพื้นที่และ
หน่วยนายจ้าง เพื่อให้คนพิการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของตาแหน่ง งานที่
รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการในประเทศไทยดาเนินการรูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิง
สังคมเพิ่มขึ้น จากเอกสารนาเสนอรายงานการดาเนินงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจรฯ
ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เดือนกรกฎาคม 2560 แสดงผลรวมจานวนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมปี 2560
มีคนพิการมีงานทา-อาชีพทั้งหมด 6,507 อัตรา จากบริษัททั้งหมดกว่า 400 แห่ง ดาเนินงานโดยแผนงานฯ จานวน
3,807 อัตรา และโดยบริษัทและภาคีร่วมดาเนินงาน จานวน 2,700 อัตรา แผนงานฯ ดาเนินการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 35 จานวน 2,994 อัตรา ตามมาตรา 33 จานวน 813 อัตรา ดังในภาพที่ 2
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ที่มา: เอกสารนาเสนอรายงานการดาเนินงานแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจรฯ. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, ก.ค. 2560.

หมายเหตุ :
* ภาคีดาเนินการ คือ ภาคีเครือข่ายที่มูลนิธิ ฯ มีบทบาทในประสานตาแหน่งงานที่ต้องการไปยังบริษัท และภาคี
นาไปสื่อสารดาเนินการต่อเพื่อการกากับดูแลและติดตามผล
* บริษัทดาเนินการ คือ บริษัทนาแนวคิดเรื่องการจ้างงงานในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพที่ เคยทางานร่วมกับ
มูลนิธิฯ ไปสู่การขยายผล ประสานงานและเข้าถึงกลุ่มองค์กรคนพิการด้วยตนเอง ภายใต้ภารกิจงานที่บริษัท
สนใจ
* ดาเนินการผ่านมูลนิธิฯ คือ ภาคี (node) ที่มีความเข้มแข็ง แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสถานประกอบการได้ มีความ
พร้อมและต้องการงานไปสู่ คนพิการในพื้นที่ จึงต้องทางานขับเคลื่อนโดยผ่านมูลนิธิ ฯ ในการเป็นตัวกลาง
ประสานโอกาส และทางานร่วมกับมูลนิธิฯ ในการกากับติดตามการทางานของคนพิการที่ได้รับ การจ้างงานและ
อาชีพ
ภาพที่ 2 จานวนคนพิการที่เข้าถึงงาน-อาชีพ จากการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ในช่วง พ.ศ.2557-2560
ประเด็นเรียนรู้ด้านจ้างงานคนพิการและนัยยะเชิงนโยบาย
1) บทบาทศูนย์ประสานการจ้างงาน: เบื้องหลังความสาเร็จของการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
กลไกศูนย์ประสานการจ้างงานมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนให้การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
เป็นไปได้ในเชิงรูปธรรม โดยมีบทบาทสาคัญ 4 ประการ ซึ่งต้องทาไปพร้อมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออานวยต่อ
การจ้างงานคนพิการ ได้แก่
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ภาพที่ 3 ศูนย์ประสานการจ้างงานในฐานะหน่วยงานกลางที่ต่อเชื่อมองค์ประกอบการจ้างงานคนพิการ
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(1) การพัฒนารูปแบบการจ้างงานคนพิการ เป็นการพัฒนาและทดลองรูปแบบการจ้างงานคน
พิการ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
(2) การสร้างความเข้าใจและรวบรวมความต้องการการจ้างงานจากภาคเอกชน บทบาทนี้มี
ความสาคัญเพราะเป็นทั้งการสร้างและการรวบรวมความต้องการจ้างงานคนพิการ อาศัยบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์
มุมมอง ที่เข้าใจการทางานของภาคธุรกิจเอกชน สามารถพูดคุย สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของธุรกิจ
เอกชนในการจ้างงานคนพิการได้ บทบาทการเจรจาต่อรองที่สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของคนพิการ
และครอบครัว กับความต้องการของธุรกิจเอกชนเป็นสิ่งสาคัญ บุคลากรต้องมีวุฒิภาวะ ประสบการณ์ในการเจรจา
ต่อรองที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจและสังคมที่เหมาะสม
(3) การสร้างเครือข่ายขององค์กรภาคีร่วมทางานด้านการจ้างงานคนพิการ ให้ความสาคัญว่าการ
ทางานเป็นเครือข่ายคือกุญแจของระบบการจ้างงานคนพิการที่ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพการจ้างงานคนพิการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป หากเครือข่ายองค์กรด้านการจ้างงานคนพิการมีความเข้มแข็ง ทางานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร สถาน
ประกอบการ องค์กรของคนพิการ องค์กรของครอบครัวคนพิการจะเป็นองค์ประกอบสาคัญในเรื่องนี้ ทั้งในฐานะ
เพื่อนร่วมงาน ผู้รับประโยชน์ ผู้ติดตามประเมินผล รวมทั้งผู้ให้คาแนะนา
(4) การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและกฏหมาย เนื่องจากการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมีรูปแบบการ
ปฏิบัติที่แตกต่างจากรูปแบบการจ้างงานคนพิการทั่วไป จาเป็นต้องมีการทางานเชิงนโยบายเพื่อสร้างให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน โปร่งใส และเป็นธรรมตามกฎหมาย
หากพิจารณาภาพรวมระบบนิเวศด้านการจ้างงานคนพิการ จะเห็นได้ว่าศูนย์ประสานการจ้าง
งานเป็นหน่วยงานกลางที่ต่อเชื่อมองค์ประกอบภาคี ทั้งหมด ทั้งในส่วนของความต้องการการจ้างงานคนพิการ
(Demand side) ส่วนการตอบสนองต่อความต้องการจ้างงาน (Supply side) และส่วนของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานบริการภาครัฐ (Service provider) และหน่วยงานกากับของรัฐ (Regulator) ดังภาพที่ 3 หน่วยงาน
บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสาคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด หน่วยงานกากับของรัฐที่สาคัญ ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นัยยะเชิงนโยบายในประเด็นนี้ อาจกล่าวได้ว่า หน่วยที่มีบทบาทเป็นองค์กรประสานงานเรื่องการ
จ้างงานคนพิการที่ครบวงจร พิจารณาทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงาน ติดตาม จัดการปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นกลไกที่มีประโยชน์ต่อการดาเนินการจ้างงานคนพิการได้
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2) คนพิการประสบความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพของคนพิการ
ยิ่งการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกระจายตัวออกไปในพื้นที่ชนบทเท่าไร ยิ่งรับรู้ถึงความเหลื่อมล้าของ
คนพิการในการเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต อุปสรรคของการจ้าง
งานคนพิการที่ปรากฏในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาในระบบทางการ
ที่มีอยู่ในสังคมของคนพิการ ทาให้คนพิการจานวนมากของประเทศมีการศึกษาไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่า บางครอบครัวขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ทักษะการใช้
ชีวิตตามที่ควรจะเป็นเหมือนกับคนทั่วไปในสังคม เช่น การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน บางคนไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพหรือข้อแนะนาด้านการดูแลสุขภาพเพราะครอบครัวมักให้อยู่ภายในบ้าน ไม่ได้ทากิจกรรมอะไร
เพราะเห็นว่าคนพิการไม่สามารถทากิจกรรมได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเข้าไม่ถึง หรือไม่มี
การจัดบริการให้แก่คนพิการ
คนพิการที่เข้าร่วมทางานใน 3 ปี จานวนมากเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทักษะชีวิตและ
ทักษะการทางาน ตาแหน่งงานกว่าร้อยละ 30 ที่รองรับคนพิการที่มีทักษะน้อยจึงเป็นลักษณะงานที่ใช้ ทักษะน้อย
เช่น แม่บ้าน คนทาสวน การจัดการปัญหาเรื่องการจ้างงานคนพิการ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึ งระบบ
บริการของรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะการทางานเป็นส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังที่บุคคลรับบริการสาธารณะในสังคมมา
ก่อน ตั้งแต่บริการทางด้านสุขภาวะ บริการการศึกษา บริการการฝึกอาชีพ และบริการเชิงสังคม (การจดทะเบียน
คนพิการ การจัดสิ่งอานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เงินสงเคราะห์ครอบครัว เบี้ยยังชีพ)
นัยยะเชิงนโยบายในประเด็นนี้ อาจกล่าวได้ว่า การจ้างงานอาจเป็นปลายเหตุ หรือผลลัพธ์ตัว
สะท้อนถึงความล้มเหลวของการกระจายทรัพยากรในสังคมที่ไม่ทั่วถึง บ่งชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้าในสังคมได้
อย่างชัดเจน
3) การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอาจเป็นทางเลือกเพื่อเติมช่องว่างการสูญเสียโอกาสการจ้างงานคน
พิการในภาพรวมของสังคมไทย
ตลอดการทางาน 3 ปีของแผนงานฯ สังเกตได้ว่าหลายกรณี ทั้งสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐในพื้นที่ เริ่มต้นจ้างงานคนพิการเชิงสังคมจากทัศนคติจากการสงเคราะห์ สงสารคนพิการและผู้ดูแล ซึ่งเห็นว่า
เป็นกลุ่มคนที่มีความยากลาบากในการดารงชีวิต วัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อเป็นทุนทางสังคมที่ดี อีกทั้งเรื่องราวการ
จ้างงานคนพิการสอดคล้องไปกับวิถีขององค์กรในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
“โครงการของ สสส. ที่จัดขึ้นมา เรารู้สึกว่า ใช่เลย โครงการนี้จะได้ช่วยคุณภาพชีวิตของผู้
พิการ ช่วยเหลือสังคม และคิดว่าน่าจะทาให้สังคมโดยรวมดีขึ้น”
ผู้บริหาร บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จากัด
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“ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากลาบาก แล้วก็ได้ผลดีกลับคืนสู่ตัวองค์กรเองอย่างมาก เป็น
เรื่องน่าส่งเสริมอย่างยิ่ง”
ผู้บริหารสานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร
“ในแง่ขององค์กร ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเลย จ่ายเงินเท่าเดิมและก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อยาก
เชิญชวนผู้พิการที่เราสามารถจ้างงานได้อีก ผมคิดว่าสัก 2-3 หมื่นอัตรา ที่รอคอยการจ้าง
งานจากองค์กรอยู”่
ผู้บริหาร สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล
การตกลงใจจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการ นอกเหนือจากการสร้างรายได้จากเงินค่าจ้าง
หรือเงินก้อนทาโครงการให้กับคนพิการและครอบครัวแล้ว สิ่งนี้นับเป็นโอกาสสาคัญที่เปิดให้คนพิการหลายคนซึ่ง
ส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ภายในบ้าน ในพื้นที่ชนบท ได้เข้าร่วมทากิจกรรมสังคมภายนอกบ้าน อีกทั้งเสมือนได้ฝึกทักษะ
การทางานจากการทางานจริง (On the job training) สาหรับกลุ่มคนพิการที่มีทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น มีทักษะอาชีพ
จบการศึกษาในระบบ สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ รวมทั้งทาประโยชน์ให้กับชุมชน มีทุนเริ่มต้นทาธุรกิจขนาด
เล็กของตนเองหรือขยายธุรกิจที่ทาอยู่ รวมทั้งช่วยในกิจการของครอบครัว
คนพิการเริ่มทางานจริงในชุมชน อาจเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ช่วงระยะเวลาสาคัญคือช่วงปีแรก ซึ่งเป็น “ตัวอย่างการทดลอง” เมื่อผลการทดลอง “ผ่าน” ทั้งคน
พิการและหน่วยจ้างงานคนพิการสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ หัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ย วข้ อง
สามารถรับรู้ถึงความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาของคนพิการได้ด้วยตนเอง หลายหน่วยงานใช้วิธีการบอก
ต่อ ทาให้มีความต้องการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่ว งปีที่ 2 และปีที่ 3 สถาน
ประกอบการบางแห่งลงความเห็นในช่วงปลายปีว่าต้ องการสนับสนุนการทางานแบบอาชีพอิสระ มาตรา 35
ต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า หนึ่ ง ปี เ พราะเห็ น ผลส าเร็ จ และการวางแผนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ต่ อ ไปในอนาคต สถาน
ประกอบการบางแห่งเปลี่ยนรูปแบบการจ้างคนพิการ มาตรา 33 จากลักษณะการจ้างแบบ “ลูกจ้างรายวัน” เป็น
“พนักงานประจา” ของหน่วยงาน แม้โดยทั่วไปจะมีคนพิการที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะการจ้างจานวนไม่มากนัก
แต่ทาให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการในการทางาน และหน่วยงานนายจ้างที่ดูแลเรื่องการทางานของคนพิการ
อย่างจริงจังในฐานะลูกจ้าง
จากผลลัพธ์การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้นใน 3 ปี สถานประกอบการเข้าร่วมมากขึ้น จานวน
ภาคีเครือข่ายจานวนมากขึ้น ที่ค่อยๆ กระจายออกไปในพื้นที่หลายจังหวัด โดยภาคีเครือข่ายเหล่านั้นยินดีในการ
ร่วมหาทรัพยากรมาทางานเองเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการได้ในพื้นที่รับผิดชอบ แผนงานฯ ไม่ได้สนับสนุน
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ทรัพยากรในการดาเนินการให้โดยตรง เพียงจัดกิจกรรมสนับสนุนบ้าง อย่างเช่น เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบทท้องถิ่น
นัยยะเชิงนโยบายในประเด็นนี้ อาจกล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยทั่วไปยังอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย กลุ่มคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ตกอยู่ในกลุ่มคนยากจนของสังคม
การเข้าถึงการจ้างงานกระแสหลักเป็นไปได้น้อย การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอาจเป็นรูปแบบการจ้างงาน
ทางเลือก ที่นามาใช้เพื่อเติมช่องว่างการสูญเสียโอกาสการจ้างงานคนพิการกระแสหลักในปั จจุบัน โดยให้มี
การพัฒนาเรื่องงานที่มีคุณค่า ยกระดับคุณภาพการทางานด้วย
เจตนารมย์ของผู้ เข้าร่วมงานนี้มีตั้งแต่ในขั้นหยาบที่สุดคือสถานประกอบการคานึงถึงเพียงเรื่อง
ค่าใช้จ่าย การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ การสงเคราะห์สงสาร การแสดงความรับผิดชอบทางสังคม การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี จนกระทั่งถึงสถานประกอบการที่เข้าใจลึกซึ้งถึงขบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างอุปนิสัย
ความรู้เชิงอาชีพให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ส่วนแนวทางนี้จะได้รับการเลือกใช้ต่ออีกนานเท่าไรนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อีกนานหรือไม่ สถานประกอบการเห็นว่ายังได้รับ
ประโยชน์ตามเป้าหมายขององค์กร คนพิการ/ผู้ปกครอง พึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการจ้างงาน
4) ความสนใจต่อมาตรการจูงใจที่ต่างกันสาหรับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
จากการประเมินผลการทางานของศูนย์ประสานการจ้างงานเอง พบว่า “เราเห็นว่าผลสาเร็จที่เรา
ได้รับ เกิดมาจากการทางานกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่
ซึ่งต้องการการทางานที่มีความต่างกัน”
การแนะน าและเอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการจ้ า งงานคนพิ ก ารเชิ ง สั ง คมให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการ ทั้งการให้ข้อมูลหลักการ ขั้นตอนวิธีการจัดทาเอกสาร การรายงานผลการจ้างงานต่อหน่วยงานรัฐ
สามารถสังเกตได้ว่า สถานประกอบการขนาดใหญ่จานวนมากไม่ค่อยจ้างงานคนพิการในสถานะพนักงานประจา
ขององค์กร ตามมาตรา 33 ซึ่งให้ความเห็นว่าเนื่องจากสถานประกอบการมีพนักงานในภาพรวมจานวนมากทาให้มี
โควต้าการจ้างงานคนพิการจานวนมากเช่นกั น การจ้างคนพิการอาจทาให้เกิดภาระงานหรือขั้นตอนการจัดการที่
เพิ่มขึ้นกว่าการจ้างพนักงานคนไม่พิการทั่วไป การทาตามกฎหมายโดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34
มีความยุ่งยากน้อยกว่าและเป็นการช่วยเหลือรัฐได้เช่นกัน เมื่อรู้จักและแน่ใจจากผลกรณีนาร่องการจ้างงานคน
พิการเชิงสังคมแล้ว สถานประกอบการขนาดใหญ่จานวนมากเลือกใช้วิธีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ซึ่งมี
ความสะดวกมากกว่าโดยใช้ช่องทางเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมหรืองานชุมชนสัมพันธ์ ส่วนการจ้างงานคน
พิการเชิงสังคม ตามมาตรา 33 ซึ่งให้คนพิการไปทางานในหน่วยงานภายนอกนั้น อาจทาให้มีข้อปัญหาด้านการ
บริหารบุคลากรภายในองค์กร
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สาหรับสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลับมีความสนใจใช้วิธีการจ้างงานคนพิการที่
ต่างไปจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจานวนมากเลือกใช้วิธีการ
จ้ า งงานคนพิ ก ารตามมาตรา 33 เพราะมี โ ควต้ า คนพิ ก ารที่ต้ อ งรั บ ผิด ชอบจ านวนน้ อ ย สามารถติ ด ตามและ
ประเมินผลว่าคนพิการทางานที่เกิดประโยชน์จริง รวมทั้งสถานประกอบการต้องการใช้สิทธิประโยชน์การลดหย่อน
ภาษีสองเท่า
นั ย ยะเชิ ง นโยบายในเรื่ อ งนี้ อาจสั ง เกตได้ ว่ า การพั ฒ นานโยบายการจ้ า งงานที่ มี พ ลวั ต ตาม
สถานการณ์ของสังคมจึงมีความจาเป็น อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงนโยบายจาเป็นต้องตั้งอยู่บนฐานของความ
สมดุลและตอบสนองความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับที่ยอมรับได้ร่วมกัน ความต้องการที่ยอมรับได้อาจ
เกิดขึ้นเพียงในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์สัง คมเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
กลุ่มองค์กรของคนพิการ กลุ่มสถานประกอบการ และหน่วยงานกากับของรัฐ มีบทบาทที่สามารถสร้างการถ่วงดุล
ซึ่งกันและกัน เจรจาให้เกิดเงื่อนไขที่เป็นธรรม อย่างน้อยตามกฎหมายสิทธิแรงงาน สิทธิประโยชน์สวัสดิการด้าน
สุขภาพหรืออื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ
5. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รูปแบบการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเป็นรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและนาเสนอโดย
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผลลัพธ์และกระบวนการทางานของการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมบางส่วนอาจเป็น
บทเรียนสาหรับการจ้างงานคนพิการและช่องว่างที่ต้องการเติมเต็มในสังคมไทยได้ ที่สาคัญ คือ ความสาคัญของ
หน่วยที่มีบทบาทในการประสานความต้องการของฝ่ายต่างๆ ได้และติดตามการทางานทั้งเชิงปฏิบัติการและ
นโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทางานเป็นแบบเครือข่าย ปัจจุบันการจ้างงานเชิงสังคมอาจเป็นทางเลือกเพื่อ
เติมช่องว่างการสูญเสียโอกาสการจ้างงานกระแสหลัก ขณะที่คนพิการส่วนใหญ่ยังมีสมรรถนะในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานทั่วไปน้อย อันเนื่องจากระดับการศึกษาและทักษะอาชีพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
จากประเด็นเรียนรู้สาคัญซึ่งมีนัยยะเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในที่นี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการ
ทางานร่วมกันของภาคีหลัก ด้านการจ้างงานคนพิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน ดังนี้
1) ให้มีการพัฒนากลไกทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางด้านการจ้างงานคนพิการ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการทางานแบบเครือข่าย ทาหน้าที่ประสานงานกลาง ติดตาม พัฒนาในเรื่อง
กระบวนการจ้างงานแบบรอบด้าน ทั้งเชิงปฏิบัติการและนโยบาย กลไกดังกล่าวไม่ควรเป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ แต่รัฐให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทางานที่ต่อเนื่อง
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2) ให้มีการเสริมสมรรถนะคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ การเสริมพลังอานาจในตนเอง สร้างความเชื่อมั่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่างๆ
เพื่อลดอุปสรรคจากการไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาทางการ และการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับคนไม่พิการโดยเฉพาะใน
ที่ทางานและชุมชนที่อาศัย ให้คนพิการมีความรู้ ทักษะเป็นทุนสาหรับช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3) ให้มีการพัฒนากระบวนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายไปสู่การ
ทางานที่มีคุณค่า ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและหน่วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทาสื่อ การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งให้
คาปรึกษาช่วยเหลือในขั้นตอนการจัดทาเอกสารราชการ ให้สถานประกอบการนาไปปฏิบัติการต่อได้โดยง่าย
และมีข้อมูลตรงกับความต้องการจริง ไม่เกิดความกลัวหรือรู้สึกว่าเป็นภาระเกินความเป็นจริง
5) ร่วมกันจัดให้มีระบบการช่วยเหลือคนพิการในการทางาน สาหรับคนพิการที่ต้องการผู้ช่วยในการ
ทางาน เช่น กลุ่มคนพิการทางสติปัญญา/บุคคลออทิสติกที่มีความพิการระดับปานกลางถึงน้อย หรือบุคคลที่มี
ความพิการทางกายระดับมาก ตัวอย่าง ระบบผู้ช่วยเหลือขณะอยู่ในช่วงเวลาทางาน ผู้แนะนาในการทางาน (Job
coach)
6) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเขตเมือง
และนอกเขตเมือง แม้คนพิการทางานในพื้นที่ชนบทอาจพบปัญหาเรื่องการเดินทางได้เช่นกัน เนื่องจากส่วนใหญ่
ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ คนพิการต้องเหมาจ่ายค่าบริการหรือซื้อหาพาหนะเดินทางเป็นของตนเอง
กิตติกรรมประกาศ
เนื้อหาบางส่วนของบทความนี้ มาจากผลการถอดบทเรียนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:
สุขภาวะจากการทางาน เรื่อง “บทเรียนการทางานศูนย์บริการอาชีพคนพิการครบวงจร”
ขอขอบคุณทีมงานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ความรู้จาก
การดาเนินงานแผนงานฯ
เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวง กาหนดจานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
รับเข้าทางาน และจานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนาส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554.
กมลพรรณ พันพึ่ง. (2558). หน่วยบริการจ้างงานคนพิการ: กรณีศึกษาความต้องการในบริบทนิคมอุตสาหกรรม.
ในเอกสารสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7, วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทรา
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1. บทคัดย่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาคืองานสร้างสรรค์ที่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งงานทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนหนึ่งสร้างสรรค์โดยคนพิการ และงานทรัพย์สินทางปัญญาจานวนมากเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ ผู้
พิการอาจได้รับประโยชน์ในฐานะผู้อยู่ในสังคม ในประเด็นความเป็นเจ้าของ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หลายประเภทบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง แต่สัญญา
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (CC) เป็นช่องทางหนึ่งของการแบ่งปันงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยที่ ผู้
ทรงสิทธิยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ แต่ อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งสังคมและคน
พิการก็สามารถได้รับประโยชน์จากผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่ใช้สัญญารูปแบบนี้ได้ รวมถึง พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) ปี 2558 ในมาตรา 32 (9) ได้บัญญัติชัดเจนในการทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นได้รับยกเว้นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าทาเพื่อประโยชน์ของผู้พิการ และไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไร
คาสาคัญ: ทรัพย์สินทางปัญญา; ลิขสิทธิ;์ สังคม; คนพิการ
Abstract
Intellectual Property (IP) is a kind of property created by human. Some IP works are
created by people with disabilities, and many IP works are benefit to public domain including
people with disabilities who live in society. Ownership under many types of IP laws is exclusive
rights of the rights holder. However, creative commons license (CC) is an approach to share
copyright works for public sharing. The copyright holder is still entitled to own copyright, but
grants someone else permission to use his or her copyright work under conditions of
CC license. This license is enabled to society and people with disabilities to get benefits
from copyright works. Section 32 (9) under the Thai Copyright Act (Number 3) B.E. 2558
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(A.D.2015) also clearly states that reproduction or adaptation of copyright works is exempt
from copyright infringement, provided for the benefit of the disabled and not done with the
intention of profit earning.
Keywords: Intellectual Property; Copyright; Society; Persons with Disabilities
2. บทนา
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเป็นการตอบแทนในการเปิดเผยผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น และ
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของสาธารณะที่ทุกคนใน
สังคมสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดผลงานนั้นได้
งานทรัพย์สินทางปัญญาจานวนหนึ่งเป็นการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายโดยเฉพาะ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทยบางฉบับได้กาหนดบทบัญญัติที่เอื้ออานวยให้กับคน
พิการเป็นพิเศษเพิ่มเติมด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือผู้ที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน ช่วยขจัดอุปสรรค และช่วยเหลือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในสังคมได้ งานทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการได้ถ้าคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ซึ่งบทความนี้จะนาเสนอ
เนื้อหาของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เอื้อประโยชน์กบั สังคมและผู้บกพร่องทางร่างกาย
3. ผู้พิการ : นักประดิษฐ์ และผู้รังสรรค์ผลงาน
นักประดิษฐ์ คือ ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ทั้งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และผลงานการประดิษฐ์จานวนมากสามารถได้รับจดทะเบียน
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
นอกจากนักประดิษฐ์ธรรมดาทั่วไปและนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงของโลกได้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์แล้ว
ยังมีผู้พิการที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์สาคัญและรังสรรค์ผลงานอันงดงามมีคุณภาพด้วย เช่น
“หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille)” (ค.ศ.1809-1852) ชาวฝรั่งเศส ไม่ได้พิการแต่กาเนิด แต่ประสบ
อุบัติเหตุจากเข็มของบิดามีอาชีพทาอานม้า ทาให้ตาข้างซ้ายบอดและอักเสบรุนแรงจนทาให้ตาบอดทั้ง 2 ข้าง
ได้ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ (Braille) สาหรับผู้พิการทางสายตา โดยใช้เบรลเลอร์ (Brailler) เป็นเครื่องพิมพ์
ปัจจุบัน อักษรเบรลล์ได้ใช้แพร่หลายทั่วโลก [1]
นักประดิษฐ์ที่เป็นผู้พิการอีกท่าน คือ “โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)” (ค.ศ.18471931) ชาวอเมริกัน เป็นผู้พิการทางการได้ยิน ขณะทาการทดลองสารเคมีด้วยตนเองเพราะมีความสนใจใน
วิทยาศาสตร์มาก ในเวลาต่อมา ผู้ประดิษฐ์หูพิการท่านนี้เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกของโลก และยังได้สร้าง
เครื่องบันทึกเสียงขึ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับจดสิทธิบัตรมากกว่าพันรายการ [2]
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“หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ” (พ.ศ.2457-2527) นักประดิษฐ์ไทยที่มีความภาคภูมิใจจากการ
ทางานสนองเบื้องพระยุคลบาทและการทาเพื่อผู้อื่น เป็นปรมาจารย์แห่งฝนหลวง ต้องมาพิการจากการทุ่มเท
และอุทิศตนเพื่อการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จานวนมาก ท่านเสียนิ้วมือซ้ายเพราะถูกเครื่องยนต์ตัดขาดในขณะ
ทดลองเครื่องเรือหางกุด หูพิการจากการทดลองทาฝนเทียมบนเครื่องบิน โดยลมได้พัดน้าแข็งแห้งที่ตักโปรย
ออกทางหน้าต่างของเครื่องบินปลิวกลับเข้ามาในเครื่องบินและเข้าไปในหูของท่านจนได้รับความเจ็บปวดอย่าง
รุนแรง และยังต้องถูกตัดม้ามทิ้งเพราะถังที่ใส่น้ายาฆ่าแมลงล้มลงมาราดท่านทั้งตัวจนร่างกายได้รับสารพิษ
จานวนมาก [3]
ศิลปินผู้พิการที่สามารถรังสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในโลกนี้ก็มีจานวนมาก ยกตัวอย่าง “สตีวี วอน
เดอร์ (Stevie Wonder)” นักร้องและนักแต่งเพลงชายผิวดาชาวอเมริกันตาบอดแต่กาเนิด ผู้มีแก้วเสียงอัน
ไพเราะ เจ้าของเพลงดัง I Just Called to Say I Love You ได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็น “ผู้ส่งสาร
แห่งสันติภาพ (UN Messenger of Peace)” ทาหน้าที่ให้คนทั่วโลกสนใจคนพิการในสังคม เช่น ผลิตสินค้าให้
คนพิการได้ใช้ หรือทาวิจัยด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้คนพิการใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติมากขึ้น [4] และศิลปิน
ของประเทศไทย “เอกชัย วรรณแก้ว” จิตรกรไทยไร้แขนทั้ง 2 ข้าง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ที่สามารถพิชิตยอดเขาคิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย (เป็นยอดเขาที่
สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นหนึ่งในเจ็ดยอดเขาที่สูงที่สุดในแต่ละทวีปทั้งเจ็ดทวีป) และเป็นศิลปินไร้แขน
คนแรกที่วาดภาพประมุขของประเทศ (พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่อง
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา) บนความสูง 5,895 เมตรเหนือระดับน้าทะเล [5]
นอกจากผู้ประดิษฐ์ที่เป็นคนพิการแล้ว ผู้ประดิษฐ์และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ ในโลกก็ได้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ของคนพิการจานวนมาก
มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีการจัดงานแข่งขันฝีมือ
คนพิการแห่งชาติเพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเอง การจัดประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยี
ที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดงานแสดงผล
งานและการนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสาหรับคนพิการ กิจกรรม
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความสาคัญของผู้คนในโลกที่มีต่อคนพิการอย่างจริงจัง

4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้ทรงสิทธิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายการจ้างงานคนพิการ สาหรับนายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการที่ให้ความสาคัญกับคนพิการได้มีโอกาสทากิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในสังคม
ส่วนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อ คุ้มครองผลงานสร้ างสรรค์ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทกาหนดให้กับผู้ทรงสิทธิ (เจ้าของ) ซึ่งอาจเป็น
ผู้สร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นายจ้าง ผู้ว่าจ้าง ลูกจ้าง หรือรัฐ แล้วแต่กรณี หรือเป็นกลุ่มคนที่สร้างงานร่วมกันก็
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ได้ โดยส่วนใหญ่กาหนดให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการผลิต ใช้ จาหน่าย ฯลฯ หลังจาก
นั้น จะตกเป็นของสาธารณะเพื่อให้สังคมนาไปใช้ประโยชน์หรือนาไปพัฒนาต่อยอดต่อไป อันเป็นเจตนารมณ์
ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแก่เจ้าของเพื่อแลกกับการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์นั้น ไม่ให้เก็บเป็นความลับเพราะอาจสูญหายไปพร้อมกับการตายของเจ้าของได้ และ
จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองแล้ว
ดังนั้น ในระหว่างที่กฎหมายยังให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของนั้น บุคคลอื่น
ไม่สามารถนางานที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไปใช้หรือเผยแพร่หรือดัดแปลงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือมี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) หรือได้รับโอนสิทธิจากผู้ทรงสิทธิเท่านั้น เพราะกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้กาหนดให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือ เป็นสิทธิผูกขาด (Monopoly) แก่เจ้าของในช่วงระยะเวลา
เวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมี 7 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
6. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคม
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาส่ว นใหญ่กาหนดให้ผู้ทรงสิทธิ (เจ้าของ) มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ ในงานทรัพย์สินทางปัญญาของตน อย่างไรก็ตาม กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาทุกฉบับได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ ไม่เป็นการละเมิดเพื่อให้ ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง โดยแต่ละฉบับอาจกาหนดข้อยกเว้นไว้คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 กฎหมายลิขสิทธิ์
สวนที่ 6 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับเดิมที่ยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558)
ได้กาหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี้
“การกระท าแก่ ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หากไม่ ขั ด ต อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมี ลิ ขสิ ท ธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทื อนถึงสิทธิอันชอบด้วย
กฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง
มิใหถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าไดกระทาดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติ
สนิท
(3) ติชม วิจารณ์หรือแนะนาผลงานโดยมีการรับรูถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ
เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6) ทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน
อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร
(7) ทาซ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทาบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อ
แจกจ่ายหรือ จาหน่ายแก่ผเู รียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไมเปนการกระทาเพื่อหากาไร
(8) นางานนัน้ มาใชเปนส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ”
ทั้งนี้ การได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นข้างต้น จาเป็นต้องมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของ ต้อง
ให้เครดิตหรืออ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิ์อันแท้จริง โดยมาตรา 33 กาหนดให้การกล่าว คัด ลอกเลียน หรืออ้างอิง
งานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีการรับรูถึงความเป็นเจาของลิขสิทธิ์ใน
งานนั้นจึงจะถือวาไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และการใช้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชนจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร (Fair Use) ตามที่กาหนดในมาตรา 32 วรรคหนึ่งด้วย
สาหรับบรรณารักษ์ ก็ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หากทาสาเนาเพื่ อประโยชน์ ต่อผู้ใช้บ ริ ก าร
ห้องสมุด โดยมาตรา 34 บัญญัติให้การทาซ้าโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อใชในหอง
สมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น หรือการทาซ้างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือ
การศึกษา จะไม่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทาซ้านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหากาไร และการกระทานั้น
ไม่ได้ขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควรตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง

5.2 กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 ได้กาหนดข้อ ยกเว้นไม่ ละเมิ ดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณะ ดังต่อไปนี้
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“(1) การกระทาใดๆ เพื่อประโยชนในการศึกษาค้นควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ต้องไมขัดตอการใช้
ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรและไม่ทาให้เสื่อมเสียต่อประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร
(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไดจดทะเบียนไว้ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑ์หรือผูใช
กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรโดยผู้ผลิตหรือผู้ใชกรรมวิธี ไม่รู หรือไมมีเหตุอันควรรู ถึงการจดทะเบียนนั้น
ทั้งนี้โดยไม่อยูภ่ ายใต้บังคับแห่งมาตรา 19 ทวิ
(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
รวมทั้งการกระทาต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกลาว
(4) การกระทาใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้ นทะเบียนยาโดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต จาหน่าย หรือ
นาเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง
(5) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่น
ของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ มครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
และจาเปนตองใชอุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น
(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเปนการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสรางการทางาน หรืออุปกรณอื่น
ของอากาศยานอื่น หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคี แหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี อยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวได้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
(7) การใช้ขาย มีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือนาเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หาก
ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแลว”
นอกจากนี้ มาตรา 51-52 ยังได้กาหนดให้มีการบังคับใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ สาธารณะโดยหน่วยงาน
ของรัฐได้ด้วย (Compulsory Licensing) ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ประเทศไทยและประเทศกาลังพัฒนาต่างๆ
ในโลกได้บังคับใช้สิทธิกับบริษัทยารายใหญ่ในสิทธิบัตรยาที่มีราคาแพง เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์ โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งเหตุผลด้านราคาเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้รัฐใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยในประเทศของตนเอง
รายละเอียดของบทบัญญัติกฎหมายของมาตรา 51-52 มีดังนี้
“มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณะ อุปโภคหรือการอันจาเปนในการ
ป้องกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือปองกันหรือ
บรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอื่นอย่างรุนแรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
อื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 โดยกระทาการดังกล่าว
เองหรือให้บุคคลอื่นกระทาแทน ในการใช้สิทธิดังกล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียค่าตอบแทนแก่ผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือผู ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสองและจะต้ องแจงให ผู้ทรง
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สิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไม่ชักชา ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา
47 ทวิ ในการนี้ ให้ยื่นคาขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรต่ออธิบดี (กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา) การกาหนดคาตอบแทนให้เปนไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง ประสงคใช
สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ไดรับอนุญาตให้ใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และใหนามาตรา 50 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 52 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจออก
คาสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ได้เพื่อการอันจาเป็นในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งชาติโดย
เสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแกผู ทรงสิทธิบัตรและต้องแจงใหผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็ นหนังสือโดยไม่ชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกลาวหรือจานวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งนั้น”
5.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้า
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายทีใ่ ห้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่ผู้ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว แต่
กฎหมายเครื่องหมายการค้าก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมต้องการรักษา
ชื่ อ เสี ย งและคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ของตน เพื่ อ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคเชื่ อ มั่ น ในตั ว สิ น ค้ า ที่ มี
เครื่องหมายการค้าของตน รวมถึงช่วยสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า หากผู้บริโภคไม่ สับสนหลงผิด ใน
เครื่องหมายการค้า หรือในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกาเนิดของสินค้าในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัย ไม่กระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากการใช้ ของปลอมและลอกเลียนแบบที่ไม่มี
คุณภาพหรือเป็นอันตราย
5.4 กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
สาหรับประโยชน์ต่อสังคมของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้กาหนดไว้ในมาตรา 5253 ในหมวด 5 การคุ้มครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปา โดยให้ผู้ที่นาพันธุ์พืชทั้งสองประเภทนี้ จาก
พื้นที่ใดก็ตาม จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับแก่คนในพื้นที่นั้นด้วย (Access และ Benefit Sharing) ไม่ว่า
จะเข้าถึงพื้นที่เพื่อใช้พันธุ์พืชเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (มาตรา 52) หรือเพื่อประโยชน์เชิงวิชาการ (มาตรา 53)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
“มาตรา 52 ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ พืชป่าหรือส่วนหนึ่งสวนใดของ
พันธุพืชดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการคาจะตองได้รับอนุญาต
จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละท าข อตกลงแบงปั น ผลประโยชน์ โ ดยให้ น าเงิ น รายได้ ต ามข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ สงเขากองทุนคุ้มครองพันธุ พืช ทั้งนี้ ใหเป็นไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ขอตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพ์ ืช
(2) จานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุพ์ ืชที่ตองการ
(3) ข้อผูกพันของผู้ไดรับอนุญาต
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(4) การกาหนดความเป็นเจาของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยที่ไดมาจากการใช้พันธุ์พืชในขอตกลง
(5) การกาหนดจานวน อัตราและระยะเวลาการแบ่งปนผลประโยชนตามขอตกลงแบงปนผลประโยชน
ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในขอตกลง
(6) อายุของขอตกลง
(7) การยกเลิกข้อตกลง
(8) การกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
(9) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ผูใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ พืชป่า หรือส่วนหนึ่งสวนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน์ในทางการคา ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
(คุ้มครองพันธุ์พืช) กาหนด”
5.5 กฎหมายแบบผังภูมิของวงจรรวม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติกฎหมายที่ให้ข้อยกเว้น
ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของคล้ายกับกฎหมายสิทธิบัตร ดังนี้
“มาตรา 23 การกระท าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ แบบผั ง ภู มิ ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ม ครองตาม
พระราชบัญญัตินี้มิให้ถือวาเป็นการละเมิดสิทธิของผูท้ รงสิทธิ
(1) การทาซ้าเพื่อใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ การวิจัย หรือการศึกษา
(2) การนาแบบผังภูมิที่มีลักษณะตามมาตรา 6 ที่ไดสรางสรรค์ขึ้นโดยผลของการกระทาตาม (1) ไป
ประกอบในวงจรรวม หรือการกระทาการตามมาตรา 22 ต่อแบบผังภูมิดังกล่าว
(3) การทาซ้าเพื่อประโยชนของตนเอง อันมิใช่การกระทาเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย์
(4) การกระทาตามมาตรา 22 (2) ต่อวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ผู้ทรงสิทธิได้รับความคุมครองประกอบ
อยู่ดวย หรือต่อผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรรวมดังกล่าวประกอบอยู่ดวย หากผู้กระทามิได้รูหรือมีเหตุอันควรรูในขณะที่
ไดมาซึ่งวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิประกอบอยู่ดวย ในกรณีนี้
เมื่อผู้กระทาการดังกล่าวไดรับแจงว่าวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของผู ทรงสิทธิก็ให้
กระทาการตามมาตรา 22 (2) ต่อไปไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์ที่ตนยังคงมีเหลืออยู่หรือที่ไดสั่งไวเพื่อ
จาหน่ายก่อนรับแจง โดยให้จ่ายค่าใชสิทธิแก่ผูทรงสิทธิเปนจานวนอันสมควรที่จะพึงใชกันในทางการคา
(5) การกระทาตามมาตรา 22 (2) ตอแบบผังภูมิหรือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบจากการนาออกหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผูทรงสิทธิ
(6) การกระทาใดตามมาตรา 22 โดยบุคคลที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิที่เหมือนกับแบบผังภูมิที่ผูทรงสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลที่สรางสรรค์ดังกล่าวได้สรางสรรค์ดวยตนเอง
มาตรา 34 เพื่อการอันจาเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่ งชาติ การรักษาความ
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอย่างอื่นที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
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ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนท้องถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล อาจขอ
ใช้สิทธิในแบบผังภูมิอย่างใดอยางหนึง่ ตามมาตรา 22 ไดโดยกระทาการนั้นเองหรือใหบุคคลอื่นกระทาแทน
ในการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานที่ขอใช้ สิทธิจะต้องเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมตามสมควรแก่
ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 24 และให้อธิบดี (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) แจ้งให้ผูทรง
สิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตใหใช้สิทธิทราบเปนหนังสือโดยไม่ชักชา
ในการขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหหน่วยงานที่ขอใชสิทธิยื่นคาขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการ
ใชสิทธิต่ออธิบดี ถ้าผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใช้สิทธิไม่เห็นดวยกับจานวนค่าตอบแทน ผู้ทรงสิทธิหรือ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิอุทธรณ์ตอคณะกรรมการ (แบบผังภูมิ) ไดภายในเกาสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาขอเสนอคาตอบแทนนั้น การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแลวให้ถือวาคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
มาตรา 35 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพื่อการอันจาเปนในการป้องกันประเทศและรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจออกคาสั่งใชสิทธิในแบบผังภูมิใดก็ได้โดย
เสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามสมควรแกผูทรงสิทธิ หรือผู้ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิและต้องแจ้งใหผูทรงสิทธิ
หรือผูไดรับอนุญาตให้ใชสิทธิทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักชา
ถ้าผู้ทรงสิทธิหรือผู ได้รับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นด้วยกับจานวนค่าตอบแทน ผูทรงสิทธิหรือผู ไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ไดรับแจงคาสั่งนั้น การอุทธรณ์
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแลวใหถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด”
5.6 กฎหมายความลับทางการค้า
ผู้ที่มีความลับทางการค้า คื อ ผู้ที่มีข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับ เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมี
มาตรการเก็บรักษาความลับทางการค้านั้น จะได้รับความคุ้มครองตลอดไปตราบใดที่เป็นความลับไม่ถูกเปิดเผย
ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แต่ มี บ ทกฎหมายบางประการที่ บั ญ ญั ติ ย กเว้ น ว่ า ไม่ เ ป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นความลั บ ทางการค้ า
โดยเฉพาะการค้นพบโดยอิสระที่ ชอบด้วยกฎหมายด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง เช่น การค้นพบ
ความลับสูตรอาหารที่เป็นความลับทางการค้าจากการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง และการทาวิศวกรรมย้อนกลับ
(Reverse Engineering) หรือการทาย้อนรอยกับตัวสินค้าที่เป็นความลับทางการค้าที่ได้มาโดยสุจริต เช่น การ
คุ้ยแคะแกะแยกตัวสินค้านั้นจนสามารถประกอบกลับและทาได้เอง การกระทาเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
ความลับทางการค้า และผู้ค้นพบความลับทางการค้าคนใหม่จะมีสิทธิในความลับทางการค้านั้นด้วย จะไม่ใช่
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของความลับทางการค้าคนเดิมเพียงคนเดียวอีกต่อไป ซึ่งมาตรา 7 ได้กาหนดไว้ดังนี้
“มาตรา 7 การกระทาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกความลับทางการคา มิใหถือวาเปนการละเมิด
สิทธิในความลับทางการคา
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(1) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการค้าโดยบุคคลทีไ่ ดความลับทางการค้านัน้ มาโดยทางนิติกรรม
โดยไมรู หรือไมมีเหตุอันควรรู ว าความลับทางการคานั้น คู สัญญาอีกฝายหนึ่งไดมาโดยการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของบุคคลอื่น
(2) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการค้านั้น
ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีจาเปนเพือ่ คุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ
(ข) ในกรณีจาเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา และในกรณี
ดังกลาว หนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
ไดความลับทางการคานั้นไป ไดดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคาดังกลาวจากการนาไป
ใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม
(3) การคนพบโดยอิสระซึ่ งไดแกการคนพบความลับทางการคาของผู อื่น โดยผู ค นพบไดใชวิธีการ
ประดิษฐหรือจัดทาขึน้ ดวยความรูความชานาญของผูคนพบนั้นเอง หรือ
(4) การทาวิศวกรรมยอนกลับ ซึ่งไดแกการคนพบความลับทางการคาของผูอื่น โดยผูคนพบไดทาการ
ประเมินและศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑที่เปนที่รูจักกันทั่วไปเพื่อคนควาหาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้นไดรับการประดิษฐ
จัดทาหรือพัฒนา แตทั้งนี้ บุคคลซึ่งทาการประเมินและศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะตองไดผลิตภัณฑเชนว่านัน้ มา
โดยวิธีที่สุจริต
การกระทาตาม (4) ไมอาจถูกยกขึ้ นกลาวอางไดถาบุคคลซึ่งทาวิศวกรรมยอนกลับดังกลาวไดทา
สัญญากับเจาของความลับทางการคาหรือผูขายผลิตภัณฑที่ทาวิศวกรรมยอนกลับไวเปนอยางอืน่ โดยชัดแจง”
5.7 กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
เดียวที่ให้ประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กาหนดให้ได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิเท่ากันที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ไม่ว่าผู้ใดหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นั้นก็ตาม เพราะสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนจะเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ทุกคนในพื้นที่นั้นๆ หรือผู้คนในชุมชนนั้นๆ สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ โดยกาหนดไว้ในมาตรา 25 หมวด 4 การใช้และการสั่งระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ว่า “เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สาหรับสินค้าใดแล้ว ผู้ผลิตสินค้านั้นซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าวหรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับ
สินค้านั้นมีสิทธิใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสินค้าที่ระบุตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนด”
ยกตัวอย่าง “ส้มบางมด” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยวิสาหกิจชุมชนจอมทอง
พัฒนาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ชาวสวนส้มบางมดทุกคนใน 8 เขตของกรุงเทพฯ สามารถใช้คาว่า “ส้มบาง
มด” เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ได้แก่ เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุ นเทียน เขตจอมทอง เขตบาง
บอน เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม
ทั้งหมดนี้ เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่กาหนดให้มีข้อยกเว้นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่
นาไปใช้เพื่อประโยชน์ ต่อผู้อื่นและ/หรือต่อสังคม แม้การใช้ประโยชน์ของผู้อื่นหรือสังคมนั้นจะอยู่ในช่วง
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ระยะเวลาที่กฎหมายยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิก็ตาม และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามกฎหมาย
แล้ว ทุกคนในสังคมสามารถนาไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่มีต่อสังคมดังกล่า วยังไม่ได้เน้นถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างเช่นคนพิการ
เป็นการเฉพาะ แต่ก็ถือว่าคนพิการเป็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่จะได้รับประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยเช่นกัน และยังมี งานทรัพย์สินทางปัญญาจานวนหนึ่งที่ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการ
โดยเฉพาะ รวมถึงมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางฉบับที่ระบุถึงข้อยกเว้นการละเมิดเพื่อประโยชน์กับคน
พิการโดยตรงด้วย
6. ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) เพื่อสังคม [6]
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เกี่ยวข้องกับการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นหลักสากล
ของโลกที่กาหนดขึ้นและใช้เหมือนกัน เนื่องจากระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ค่อนข้างยาวนาน
เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่นักประพันธ์ตั้งแต่ได้สร้างงานวรรณกรรมให้เป็นที่ปรากฏไปจนตลอด
ชีวิตและยังมีสิทธิในลิขสิทธิ์ต่อไปอีก 50 ปีหลังจากนักประพันธ์ท่านนั้น ถึงแก่ความตาย ในช่วงเวลาที่กฎหมาย
คุ้มครองอยู่นี้ นักประพันธ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้ประโยชน์จากงานวรรณกรรมที่
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเองนั้นหรือไม่ก็ได้ จึงอาจนับได้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการใช้ประโยชน์ของคน
ในสังคม และเป็นความลาบากต่อนักประพันธ์ที่เป็นผู้ทรงสิทธิ (เจ้าของลิขสิทธิ์) ที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง
ควบคุมการละเมิดได้ยาก โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอลอย่างปัจจุบันนี้ ครีเอทีฟคอมมอนส์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้มี
การแบ่งปัน (Sharing / Contribution) และเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Domain) ทาให้เกิดการใช้งาน
อย่างเสรี ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนาไปสร้างงานต่อได้ เกิดการพัฒนาต่อยอดในงานสร้างสรรค์เพิ่มมาก
ขึ้น และที่สาคัญคือช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิไ์ ด้ด้วย
ครีเอทีฟคอมมอนส์เป็นวิธีการหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้อื่นสามารถมีสิทธิบางส่วน (Some Rights
Reserved) ในการที่จะใช้สื่อ ภาพ เสียง ข้อมูล หรือเนื้อหาในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ ได้โดยไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งผู้ทรงสิทธิยังคงความเป็น
เจ้าของงาน cc และยังคงมีลิขสิทธิ์ในงานนั้นอยู่ เพียงแต่อนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์อย่างเสรีภายใต้เงื่อนไข
ที่กาหนด
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) ประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์
(License Condition) ที่เป็นสัญลักษณ์สากล ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1
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on

Right

Description

Attribution(BY)

Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative
works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits
(attribution) in the manner specified by these.

Share-alike(SA)

Licensees may distribute derivative works only under a license identical ("not more
restrictive") to the license that governs the original work. Without share-alike,
derivative works might be sublicensed with compatible but more restrictive license
clauses, e.g. CC BY to CC BY-NC.)

Non-commercial
(NC)

Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative
works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

No Derivative
Works (ND)

Licensees may copy, distribute, display and perform only verbatim copies of the
work, not derivative works and remixes based on it.

ภาพที่ 1 ความหมายของสัญลักษณ์ของสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ [7]
1. Attribution (BY) หรือสัญลักษณ์รูปคน หมายถึง ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง ข้อมูล หรือ
เนื้อหา สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์หลักที่ใช้กับทุกรูปแบบในสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative
Commons License) ดังนั้น ผู้ที่นาภาพ เสียง ข้อมูล หรือเนื้อหาในงาน cc ไปใช้จะต้องมีการอ้างอิงรับรู้ความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ
2. Share-Alike (SA) หรือสั ญ ลักษณ์ลูกศรย้อนกลับ หมายถึง สามารถนาภาพ เสียง ข้อมูล หรือ
เนื้อหาไปดัดแปลงต่อยอดได้ และผู้ที่นาไปใช้ก็จะต้องยินยอมให้ผู้อื่นสามารถดัดแปลงต่อยอดในงานของตนได้
เช่นเดียวกัน
3. Non Commercial (NC) หมายถึง ให้ใช้งานได้แต่ห้ามนาภาพ เสียง ข้อมูล หรือเนื้อหาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งสัญลักษณ์นี้สามารถใช้ตัวอักษรย่อของเงินสกุลใดๆ ก็ได้ เช่น เงินสกุลดอลลาร์ ($)
เงินสกุลยูโร (€) เงินปอนด์ของอังกฤษ (£) เงินเยนของญี่ปุ่น (¥) หรือเงินบาทไทย (B)
4. No Derivative Works (ND) หรือสัญ ลักษณ์เครื่องหมายเท่ า กับ หมายถึง ให้ใช้งานได้แ ต่ ห้ า ม
ดัดแปลงตัดแต่งต่อเติม จะต้องใช้ภาพ เสียง ข้อมูล หรือเนื้อหาให้เหมือนต้นฉบับเดิม
เมื่อนาแต่ละสัญลักษณ์มาประกอบกัน ก็จะเกิดเป็นเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
(Creative Commons License) จานวน 6 รูปแบบ (ดูภาพที่ 2) ที่ทุกแห่งในโลกใช้เหมือนกัน เริ่มต้นจาก
สัญญารูปแบบแรกที่มีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากและมีความอิสระในการนาไปใช้มากที่สุด เป็นเงื่อนไขที่กว้างที่สุด เพียง
แค่ให้มีการอ้างอิงทุกครั้งที่นางาน cc ไปใช้ ต้องให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนสัญญารูปแบบที่ 6 เป็น
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รูปแบบสุดท้ายที่มีเงื่อนไขเข้มงวดที่สุด นอกจากจะต้องอ้างอิงแล้ว ยังห้ามการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
ห้ามการดัดแปลงในงาน cc ที่นาไปใช้ด้วย
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ 6 รูปแบบ มีดงั ต่อไปนี้
1. อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)
2. อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA)
3. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)
4. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนาไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)
5. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนาไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA)
6. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนาไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)
1

4

2

5

3

6

ภาพที่ 2 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ 6 รูปแบบ [8]
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ ไม่ใช่ตัวเอกสารสัญญาที่ระบุเป็นข้อๆ มีการลงนามหลายฝ่าย
อย่างที่เห็นกันโดยทั่วไป แต่เป็นแค่การนากรอบสี่เหลี่ยมที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ ของสัญญารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ใน 6 รูปแบบไปวางไว้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์เลือกใช้รูปแบบสัญญาในงานของตนเอง
ได้ตามเงื่อนไขที่เห็นเหมาะสม ซึ่งสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แต่ละรูปแบบสามารถดาวน์โหลดจาก
https://search.creativecommons.org/ มาวางใช้ได้เองเลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมี เว็บไซต์ cc
Search (Search Engine) ที่เป็นเว็บไซต์ค้นหาแหล่งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้มอบให้เป็นงาน cc ทั้งหมด ผู้สืบค้นสามารถนางานในเว็บนั้นไปใช้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญา
ที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ทั้ง 6 รูปแบบนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
ทั้งสิ้น ทุกคนในสังคมสามารถนางาน cc ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่น ได้โดยไม่ถือว่าละเมิด
ลิขสิทธิ์หากปฏิบัติตามเงื่อนไขในรูปแบบสัญญาที่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆ กาหนดไว้ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา
อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ ที่กาหนด ผู้ที่นางาน cc ไปใช้อย่างผิดเงื่อนไขจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ
เจ้าของยังคงมีลิขสิทธิ์ในงานนั้นอยู่
หน้าที่ 442

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

แม้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะไม่ได้ ระบุว่าเป็นประโยชน์ต่อคนพิการโดยตรง แต่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญานี้สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ให้กับคนพิการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งบุคคลทุก
คนรวมถึงคนพิการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และบุคคลอื่นก็สามารถนางานอันมีลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาต
ของครีเอทีฟคอมมอนส์ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่คนพิการได้ด้วย
7. ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคนพิการ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกประเภทไม่ได้กาหนดข้อยกเว้นการละเมิดเพื่อการใช้ประโยชน์
สาหรับคนพิการไว้โดยเฉพาะ แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เป็น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับเดียวที่ได้บัญญัติอย่างชัดเจนเป็นข้อยกเว้นว่าการกระทาบางประการจะ
ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้พิการ
เนื่ อ งจากเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ต่ ผู เดี ย วตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 4 และมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิทาซ้า ดัดแปลง เผยแพรต่อสาธารณชน ให้เชา
ต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิด
จากลิขสิทธิ์แก่ผอู ื่น และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิโดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไขดังกลาวจะ
กาหนดในลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได
ในส่วนที่จะนางานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์สาหรับคนพิการ ถ้าไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ก็ไม่สามารถจะ
นาไปใช้ ทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไปให้กับคนพิการด้วยเช่นกัน แต่เมื่อปี 2558 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ฉบับที่ 3 ได้บัญญัติอนุมาตรา 9 เพิ่มเติมในมาตรา 32 ให้สิทธิแก่ผู้ที่จะทาซ้าในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่ นเพื่อ
ประโยชน์แก่คนพิการโดยไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงหรือได้รับการถ่ายทอดเผยแพร่
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้มากขึ้น
ที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุการณ์ที่ผู้มีเจตนาดีต้องการช่วยเหลือให้ความรู้แก่ คนพิการที่ด้อยโอกาสโดยนา
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไปอ่านเป็นหนังสือเสียง หรือนาไปทาเป็นหนังสืออักษรเบรลล์โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากนักประพันธ์และ/หรือสานักพิมพ์นั้น จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะการกระทาดังกล่าวเป็นการดัดแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาต คือ ดัดแปลงหนังสือที่เป็นงานวรรณกรรมไปเป็นงานสิ่งบันทึกเสียง หรือดัดแปลงจากการ
พิมพ์ปกติเป็นการพิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์ แล้วนาไปมอบให้คนพิการที่ถือว่าเป็นการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเจ้าของหนังสือไม่อนุญาตจึงต้องลบหนังสือเสียงหรือทาลายหนังสืออักษรเบรลล์ นั้น ไม่อาจนาไปให้คน
พิการใช้ประโยชน์ได้
การกระทาตามมาตรา 32 (9) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มเติมนั้นจึงเป็น
เรื่องของข้อยกเว้นให้สามารถทาซ้าหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
ได้ แต่การทาซ้าดัดแปลงนั้นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่หากาไร ซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายดังต่อไปนี้
“มาตรา 32 (9) ทาซ้า หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์
อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทาเพื่อหากาไร ทั้งนี้ รูปแบบของการทาซ้าหรือดัดแปลง ตาม
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ความจาเป็นของคนพิการและองค์กรผู้จัดทารวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเพื่อทาซ้า หรือดัดแปลง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
การกระทาที่ได้รับการยกเว้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้ง 9 อนุมาตราของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) จะต้องพิจารณาหลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair Use) เพิ่มเติมด้วย คือ เป็นการกระทาทีไ่ ม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร
หลังจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 60 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์
ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจาเป็น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่
ให้ประโยชน์กับคนพิการทุกประเภท ดังนี้
1. ประเภท “ความบกพร่องทางการเห็น ” สามารถทาซ้าดัดแปลงงานในลิขสิทธิ์ในส่วนของหนังสือ
อักษรเบรลล์ เช่น หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ใน
รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น เป็นต้น
สื่อเสียง เช่น เสียงบรรยายภาพ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น เป็นต้น
หนังสื อหรือภาพขยายใหญ่ เช่น สิ่งพิมพ์หรือภาพขยายใหญ่ ที่พิม พ์ล งในกระดาษธรรมดา หรือ
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น เป็นต้น
ตัวหนังสือนูน แผนภาพนูน เช่น ภาพที่อยู่บนแผ่นกระดาษธรรมดา แผ่นกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุ
อื่นที่สามารถสัมผัสได้ เป็นต้น
รูปจาลอง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสาหรับคนพิการทางการ
เห็น และสื่อที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม
2. ประเภท “ความบกพร่องทางการได้ยิน” สามารถทาซ้าดัดแปลงงานในลิขสิทธ์ในสื่อพัฒนาทักษะ
เพื่อการสื่อสาร เช่น กระดานสื่อสาร บัตรคา บัตรภาพ สมุดภาพคาศัพท์ เป็นต้น สื่อภาษามือ คาบรรยายแทน
เสียง สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เช่น แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจาลอง และรูปที่มีพื้นผิวต่างชนิด และสื่อที่มี
ลักษณะเป็นสื่อผสม
3 ประเภท “ความบกพร่องทางสติปัญญาและความบกพร่องทางการเรียนรู้ ” สามารถทาซ้าดัดแปลง
งานในลิขสิทธิ์ สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เช่น รูปภาพหรือภาพถ่าย กระดานสื่อสาร บัตรคา และบัตร
ภาพ เป็นต้น สื่อเสียง เช่น เสียงบรรยายภาพ แถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น รวมถึงสื่อ
ที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม
องค์กรที่สามารถทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิ ขสิทธิ์ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ หรือ
องค์กรอื่น ที่มีอานาจหน้าที่ วัตถุประสงค์ หรือ กิจการหลักเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา การ
สังคมสงเคราะห์ หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ หรือ
องค์กรอื่นที่มีกิจกรรมในการทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
หน้าที่ 444

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

อย่างไรก็ตาม การทาซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. การทาซ้าหรือดัดแปลงขององค์กรผู้จัดทามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนพิการในการ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความจาเป็นของคนพิการเท่านั้น และไม่เป็นการกระทาเพื่อหา
กาไร
2. กาหนดให้มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะทาซ้าหรือดัดแปลง
เช่น ชื่องาน ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ปีที่ผลิต วันเดือนปีที่ทาซ้าหรือดัด แปลง วันที่
โฆษณางานต้นฉบับ รูปแบบที่ผลิต เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่รูปแบบของสื่อมีข้อจากัดให้ไม่
สามารถกาหนดได้
3. งานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะนามาทาซ้าหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการจะต้องเป็นงานที่นา
ออกโฆษณาแล้ว โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์
4. การทาซ้าหรือดัดแปลงตามประกาศนี้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
8. บทสรุป : ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมและคนพิการ
มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตราไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ได้บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุค คลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
และมาตรา 27 ได้กาหนดให้บุคคลมีความเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ฯลฯ รวมถึง ความพิการ และสภาพทางกายหรือสุขภาพ
นอกจากนี้ มาตรา 27 วรรคสี่ ยังได้กาหนดให้รัฐมีมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริม คุ้มครอง หรืออานวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ดังนั้น คนในสังคมทุกคนรวมถึงคนพิการย่อมมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2527 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้
เพิ่มเติมมาตรา 32 (9) ในการกาหนดให้ผู้อื่นนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์
ไปทาซ้าดัดแปลงเพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการได้ แต่การนาไปใช้ที่จะได้รับยกเว้นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
จะต้องเป็นกระทาที่ไม่แสวงหากาไร และมีการอ้างอิงรับรู้ความเป็นเจ้าของ เป็นการให้เกียรติให้เครดิตต่อ
เจ้าของและผู้สร้างสรรค์งานนั้น จึงเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการให้สามารถเข้าถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์เพิ่มโอกาสในการได้รับความรู้ความบันเทิงได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป
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อย่างไรก็ตาม แม้ การทาซ้าดัดแปลงเพื่อผู้พิการจะทาได้ แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นครั้งๆ ไปและเป็น
เรื่องๆ ไปว่าการกระทาที่ได้รับยกเว้นนั้น “ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร” หรือไม่
ขอยกตัวอย่างการนาวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปอ่านเป็นหนังสือเสียงให้กับคน
พิการทางสายตา โดยอ้างอิงครบถ้วนทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย ปีที่เขียน
ฯลฯ และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอ่านหนังสือเสียงดังกล่าว ถือว่าได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นสิ่งที่ดีในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการทางสายตาได้มีความรู้
ได้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิง ได้สร้างโอกาสให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แต่ในตัวอย่างเดียวกัน หากวิทยานิพนธ์เล่มนั้นมีหน่วยงานเอกชนให้ทุน วิจัยแก่นักศึกษาที่เขี ยน
วิทยานิพนธ์ และมีความประสงค์จะไม่ให้มีก ารเผยแพร่ทั่วไปเนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงาน
เอกชนหรือมีผลการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนที่ให้ทุน วิจัยโดยตรง ไม่ต้องการให้หน่วยงาน
เอกชนอื่นที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันได้ล่วงรู้ เมื่อมีการนาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ไปอ่านเป็นหนังสือเสียง แม้จะมีการ
รับรู้ความเป็นเจ้าของร่วมทั้ง มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน มีการอ้างอิงครบถ้วนชัดเจน กล่าวถึงชื่อ
หน่วยงานเอกชนที่ให้ทุนวิจัยด้วย และยังเป็นการอ่านโดยไม่ได้แสวงหากาไร เพราะทาเพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการ
ทางสายตาโดยแท้จริง แต่การกระทานั้นถือว่าเป็นการ “ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร” เพราะประโยชน์จาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชนที่ให้ทุน วิจัยคือการใช้ประโยชน์ของสอง
หน่วยงานนี้เท่านั้น ดังนั้น การนาวิทยานิพนธ์ไปอ่านเป็นหนังสือเสียงจึงเป็นการเผยแพร่ ขัดกับประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนที่ให้ทุนวิจัย รวมทั้งกระทบสิทธิเกินสมควรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
เอกชนที่ให้ทุนวิจัย เนื่องจากเจ้าของร่วมทั้งสองหน่วยงานนี้ต้องการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ
ในวัตถุประสงค์ของสัญญาการให้ทุนวิจัย
การที่นาวิทยานิพนธ์ไปอ่านหนังสือเสียงแม้จะปฏิบัติตามมาตรา 32 (9) แล้ว แต่กรณีนี้จาเป็นต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาการให้ทุนวิจัย ซึ่งมักจะกาหนดให้ประโยชน์ แก่คู่สัญญา (มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน
เอกชน) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขอใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา จะต้องขออนุญาต
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน มิฉะนั้น จะถือว่าละเมิดสัญญาการให้ทุน วิจัย และกระทบสิทธิเกินสมควรจากที่
กาหนดไว้ กรณีเช่นนี้ การนาไปใช้ตามมาตรา 32 (9) จึงไม่สามารถทาได้ ไม่ถือว่า ได้รับยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรณีการเข้าถึงงานอันมีลิขสิ ทธิ์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อผู้พิการมี
อิสระในการดาเนินการระดับหนึ่ง ไม่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในทุกกรณี การอ้างเพื่อจะทาซ้าหรือ
ดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของผู้พิการแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จะต้องพิจารณาและดาเนินการตาม
หลักการใช้อย่างเป็นธรรม (Fair Use) ด้วยเสมอ การใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้พิการจึงยังต้องดาเนินการภายใต้บทบัญญัติที่กฎหมายกาหนด
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อย่างไรก็ตาม ถือว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้สิทธิกับผู้ที่ไม่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ กว้างเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถดาเนินการได้เลย เพราะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ (Exclusive
Right) นับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ได้ เอื้ออานวยแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มแหล่งความรู้ความบันเทิง ให้มีจานวนที่เพียงพอและหลากหลาย
เพิ่มช่องทางในการเลือกใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ได้ตามที่ผู้พิการมีความชอบความถนัดแตกต่างกัน และ
ช่วยให้ผู้พิการได้รับความรู้ความบันเทิงค่อนข้างเท่าเทียมใกล้เคียงกับบุคคลปกติทั่วไปมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่ใช้เหตุแห่งการได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 32 (9) คือ การให้ผู้
พิการ (ผู้รับประโยชน์เอง) หรือบุคคลธรรมดา หรือหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นที่กฎหมาย
กาหนด (ผู้ทาซ้าดัดแปลงเพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์) ร้องขอ โดยทาเป็น “หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิ” กับ
เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุ วัตถุประสงค์ รูปแบบการทาซ้าดัดแปลง เช่น การอ่านหนังสือเสียง
การทาหนังสืออักษรเบรลล์ การดัดแปลงทารูปจาลอง ฯลฯ ระยะเวลาที่ขอใช้หรือจานวนที่จะทาซ้าดัดแปลง
รวมถึงขอบเขตการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้พิการ เช่น ทาซ้าดัดแปลงเพื่อใช้กับผู้พิการเฉพาะที่อยู่ในมูลนิธิ
ที่ขออนุญาต หรือเพื่อผู้พิการทางสายตาทุกคนในประเทศไทย ฯลฯ โดยจะไม่นาไปใช้นอกเหนือจากที่กาหนด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจเกิดการใช้อย่างไม่เป็นธรรม และเป็นการลดความขัดแย้งกับเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ความชัดเจนเหล่านี้จะทาให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยินดีให้นาไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้พิการได้
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของ สังคม และคนพิการ แต่ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทบัญญัติไว้ จึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก
งานทรัพย์สินทางปัญญานั้น ได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และสอดคล้องกับหลัก
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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1. บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานและประเมินผลการทางานของหน่วยวิจัย โดยกาหนด
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผน ด้วยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการดาเนินการ ผลการดาเนินการ
พบว่า เชิงปริมาณมีงานวิจัย 6 เรื่อง บทความวิชาการ 4 เรื่อง งานบริการวิชาชีพ 5 โครงการ งานบริการ
วิชาการ 55 โครงการ หนังสือ 1 เรื่อง เชิงคุณภาพมีผลงานได้รับรางวัล 4 ชิ้น บทสรุป คือ 1.การดาเนินงาน
สอดคล้องกับตัวชี้ 2.มีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 3.ผลงานมี
คุณภาพได้รับการยอมรับ 4.เกิดการพัฒนาบุคลากรและเกิดเครือข่าย ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ 1.การบูรณา
การความรู้สหสาขาวิชา 2.การทางานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 3.การทางานให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีกรอบแนวคิดในการประเมินที่ชัดเจนและควรมีการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การประเมิน; หน่วยวิจัย; การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
Abstract
This article aims to gather and assess of research unit performance. By setting
indicators consistent with the plan. Comparing data between pre and post operation. The
quantitative results showed as follows: There are 6 researches, 4 academic papers, 5
professional services, 55 academic services and 1 book. The qualitative result has 4 national
หน้าที่ 449

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

awards. Conclusions are 1. Performance is relevance to indicator. 2. The work is utilized at
the policy level and operational level. 3. Work quality has been acceptance. 4. The
development of staff and network. Key success factors are 1.Integrated multi-disciplinary. 2.
Continuous and diverse work 3.Do less for more Suggestion is there should be clear
conceptual framework and managed information.
Keywords: assessment; research unit; universal design
2. บทนา
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์มี วิสัยทัศน์ คือ “สร้างผู้นา ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” (แผน
ยุทธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12,2560 )และเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน (People
University) ที่ยึดมั่นในความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสในสังคมของทุกๆ คน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) (Ronald L. Mace,1998) ที่เน้นการสรรค์
สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับทุกคน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้กับคนพิการและทุพลภาพ ผู้สูงอายุ
ตลอดจนคนที่ มี ข้อจากัดต่างๆ ในสั งคม ให้สามารถเข้าถึง และใช้งานพื้นที่ต่างๆได้โดยสะดวกและไม่ มี
อุปสรรค ซึ่งสังคมปัจจุบันได้เริ่มตื่นตัวและให้ความสาคัญกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล แต่การออกแบบ
สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสาหรับทุกคนที่ปรากฏนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงการนาองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ โดยบางส่วนยังขาดกระบวนการและผลงานวิจัยความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และผู้ใช้งาน ในประเทศไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีทรัพยากรต่างๆ ที่
เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมการวิจัยในด้านดังกล่าว จึง มีการจัดตั้ง หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Universal Design Research Unit) เพื่อเป็นหน่วยงาน
ที่สร้างสรรค์ ออกแบบ วิจั ยและรวบรวมนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อให้การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีความ
เหมาะสม และตอบสนองต่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยวิจัย ถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่ หน่วยงานภาครัฐ ฯและเอกชนในแง่ของการบริการวิชาการและการนาเสนอผลงานในงาน
ประชุ ม สั ม มนาในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชนอีกด้วย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ คือ เป็นสถาบันชั้นนาในระดับนานาชาติ ร่วม
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันชั้นนาในระดับนานาชาติ ด้วยผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในระดับนานาชาติ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560)

หน้าที่ 450

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติการจัดตั้งหน่วย
วิจัยจากคณะฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คือ 1) เป็นหน่วยงานเพื่อการวิจัย
การออกแบบ และการบริการวิชาการแก่สังคม ในด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับทุกคน และ
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย นาสู่การบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมกับทุกคน ซึ่งในปี 2560 หน่วยวิจัยฯ จะครบรอบการดาเนินการเป็น เวลา 3 ปี คณะทางานจึง
เห็นสมควรให้มีการประเมินผลการดาเนินการโครงการขึ้น เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การดาเนินการหน่วยวิจัยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมผลงานของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
2. เพื่อประเมินผลการทางานของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
4. เนื้อเรื่อง
4.1. การระบุผลผลิตและตัวชี้วัด
หน่วยวิจัยฯ กาหนดตัวชี้วัดโดยเน้นความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้ ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 เอกลักษณ์ของคณะฯ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
และตัวบ่งชี้ สมศ. 18.2 มาตรการส่งเสริมการชี้นา ป้องกัน แก้ปัญหาสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่องการ
เรียนโดยบริการสังคม (service learning) เป็นเกณฑ์หลักในการประเมินผลการทางาน โดยใช้กระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นการประชุ ม แบบกลุ่ ม ย่ อ ย(focus group) และมี ก ารวิ พ ากษ์ ตั ว ชี้ วั ด จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) สรุปรายละเอียดเกณฑ์และตัวชี้วัดได้รายละเอียดดังนี้
ผลผลิตที่ 1: มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 1. บทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor 2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลตามประกาศสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่เทียบเท่านานาชาติตามประกาศ สกว.
ผลผลิตที่ 2: มีผลงานอื่นๆ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 1. การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม
เพื่อการความรูร้ ะดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. งานบริการวิชาการ (งานนิทรรศการ/เผยแพร่ความรู้)
ผลผลิตที่ 3: ผลงานอื่น ๆ เทียบเท่าผลผลิตที่ 1 (เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการผลิตผลงาน
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 1. นาเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ผลงานวิจัยด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
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4.2. ข้อมูลนาเข้า
หน่วยวิจัยฯ ได้ดาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ในด้านต่างๆ คือ งานวิจัย บทความ
วิชาการ งานบริการวิชาชีพ และ งานบริการวิชาการ ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1. งานวิจัย
1) สถานการณ์และแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี (หัวหน้า
โครงการวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ (ผู้ร่วมวิ จัย)
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.รายงานสถานการณ์การ
จัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2.เสนอแนะแนวทางการจัดเตรียมที่
จอดรถสาหรับคนพิการ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งบประมาณ 29,250 บาท จากกองทุน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลการดาเนินงาน พบว่า จากการดาเนินงานทาให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ ก าร
จัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ มธ. รังสิต ในปัจจุบัน ที่พบว่า ที่จอดรถที่ผ่านมาตรฐานกฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกฯ เท่ ากับ 0 เกิดการวางแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงพื้นที่จริงในอนาคต
การนาไปใช้ ทางหน่วยวิจัยฯ ได้นาเสนอแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคน
พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
พื้นที่จริง และเกิดการปรับปรุงพื้นที่จริงอย่างเป็นรูปธรรม
2) ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนสาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุม เขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี (ผู้ร่วมวิจัย) งานวิจัยนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1.รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ชุ ม ชนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ 2.เผยแพร่ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการด้วยเทคโนโลยีชุมชน ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2558 เมษายน 2559 งบประมาณ 362,395 บาท จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ผลการดาเนินงาน พบว่า การทาโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาหนังสือ
คู่มือดูแลผู้สูงวัย ซึ่งประกอบด้วย 5 เรื่อง โดย เรื่อง “ปรับบ้านอยู่สบาย” คือผลงานที่ได้จากการจัดประกวด
เทคโนโลยีชุมชนสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ในโครงการวิจัยนี้
การนาไปใช้ คือ ชุดหนังสือคู่มือการดูแลผู้สูงวัย เรื่องการปรับบ้านอยู่สบาย นาไปใช้
เผยแพร่ให้กับประชาชน สามารถปรับบ้านด้วยเทคโนโลยีชุมชนเพื่อผู้สูงอายุได้เอง และมีการผลิตซ้า 2 รอบ
3) การติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ
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(ผู้ร่วมวิจัย) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2558 ในประเด็น
“สังคมสูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 2) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานมติ
สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ตามข้อเสนอนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุ ระดับชาติระหว่างปี 2551-2556 3) รับฟัง
ข้อเสนอจากภาคีเครือข่าย เพื่อกาหนดเป็นประเด็นนโยบายสมัชชา ผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 ระยะเวลา
ดาเนินการ พฤษภาคม 2559 – กันยายน 2560 งบประมาณ 1,300,000 บาท จากกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผลการดาเนินงาน พบว่า ทาให้ได้ทราบแนวทางมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติในปีที่
ผ่านมา และทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสมัชชา ผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 คือ ให้รัฐดาเนิน
นโยบาย ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ ให้เกิดความต่อเนื่อง เสนอและผลักดันนโยบาย ด้านสังคมให้เป็น
นโยบายหลักในอนาคตต่อไป ได้แก่ การฝึกอาชีพผู้สูงอายุ การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ระบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ การบูรณาการเครือข่ายชุมชน การเข้าถึงเทคโนโลยีการส่งเสริมความภาคภูมิใจและคุณค่า
ของผู้สูงอายุ การส่งเสริมระบบและกลไกขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เป็นต้น
การนาไปใช้ คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ และที่ประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ทางาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุนามติสมัชชาที่ได้ ไปใช้ในการกาหนดแนวทางการทางานที่ชัดเจนและขยายผลไปสู่ระดับชาติ
4) การตรวจสอบแบบแปลนสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการเพื่อหาแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง หรื อ พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ในสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ คณะผู้ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อดาเนินการตรวจสอบแบบแปลนสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 และ
เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม - กันยายน
2559 งบประมาณ 220,000 บาท จากงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ของกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ผลการดาเนินงาน พบว่า คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบแบบแปลนสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการในศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ และปรับแก้แบบแปลน
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.
2555 และเป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และส่งมอบแบบแปลนที่แก้ไขแล้ว
ให้กับกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ส่งต่อให้ทางพื้นที่แก้ไขต่อไป
การนาไปใช้ คือ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการนาแบบประเมินทีได้ไปใช้
ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดสร้างศูนย์พักพิงต่อไป อีกทั้งพื้นที่ได้รับแบบแปลนที่ถูกต้องและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงก่อสร้างพื้นที่เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
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5) โครงการวิจัยอยู่กับน้า-ถอดรหัสวิถีท้องถิ่นสร้างบ้านแปงเมือง กรณีศึกษาพื้นที่
ภาคกลาง คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี (ผู้ร่วมวิจัย) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
คือ 1.ศึกษาภูมิปัญญาและวิธีการสร้างเรือนเพื่ออยู่กับน้า 2.ศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างเรือนกับกายภาพ
ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 3.ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่เอื้อหรือเหมาะกับการ
อยู่กับน้า 4.ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการอยู่กับน้า ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 2557 – 2560
งบประมาณ 660,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า ประชาชนต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เช่ น การเตรี ย มช่ อ งเปิ ด
ทางเข้าชั้น 2 มีชานและระเบียงขนาดใหญ่ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมหลังจากน้าท่วม เช่น การ
ดีดบ้าน การเสริมแนวป้องกันน้า เป็นต้น พื้นที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมแผนรับมือน้าท่วม
ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูลผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาทุกครั้งหลังน้าท่วม การนาไปใช้ คือ มีการเผยแพร่
ความรูแ้ ละมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) โครงการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนามาตรการในระยะกลางถึงระยะยาว
ประชารัฐเพื่อสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย ผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.รวบรวมแผนการพัฒนาของแต่
ละหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่เดิม เพื่อนามาต่อยอด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 2. จัดทากรอบแนวทาง นโยบาย และมาตรการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อการอยู่อ าศัยส าหรับผู้สูง อายุ เพื่อเสนอต่อภาครัฐ บาลในการด าเนิ น การ
ขั บ เคลื่ อ นและขยายผลในระยะกลางถึ ง ระยะยาว ระยะเวลาด าเนิ น การ มี น าคม – สิ ง หาคม 2560
งบประมาณ 267,000 บาท จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สามารถสรุปกรอบแนวทางการพัฒนามาตรการในระยะ
กลางถึงระยะยาวประชารัฐเพื่อสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยได้เป็น 3 ระยะ แต่ละ
ระยะประกอบด้วยประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม
การนาไปใช้ คือ คณะกรรมการประชารัฐได้นาประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย
นโยบายหลักและนโยบายย่อย ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยมีความชัดเจนมากขึ้น นาเสนอ
แผนพัฒนาฯที่ได้ต่อภาครัฐ เพื่อมอบหมายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดาเนินการต่อในภาคปฏิบัติ
ให้นโยบายเกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้ต่อยอดงานวิจัย ไปสู่การออกแบบนวัตกรรมจนได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัล
ดีเด่น ประเภทประชาชน การประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้า หัวข้อ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เรื่อง
“ชาน-ลาด” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจาปี 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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4.2.2. บทความวิชาการ
จากการท างานวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและหลากหลาย ท าให้ เ กิ ด การต่ อ ยอดสู่ ก าร
ผลิตผลงานวิชาการ จานวน 4 เรื่อง และ 3 จาก 4 เรื่อง ได้รับรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพของผลงาน ได้แก่
1) เรื่อง แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินี ตามกรอบแนวคิดการออกแบบเพื่อ
คนทั้งมวล ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 (รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นระดับ
ยอดเยี่ยม)
2) เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีศึกษา การปรับสภาพแวดล้อมและผังกายภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 (รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นระดับดีมาก)
3) เรื่อง ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีชุมชนสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ปี 2559 (รางวัล
ผลงานวิชาการดีเด่นระดับดีมาก)
4) เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการจัดเตรียมที่จอดรถสาหรับคนพิการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ปี 2559

ภาพที่ 1 การรับรางวัลบทความวิชาการและนวัตกรรมด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับและมีการเผยแพร่ผลงาน
4.2.3. งานบริการวิชาชีพ
นอกการการผลิตผลงานเชิงวิชาการแล้วยังมีการนาองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง
เป็นผลงานปฏิบัติวิชาชีพ จานวน 5 โครงการ และได้รับรางวัลจากการออกแบบในงาน ASA 1 ผลงาน ได้รับ
ผลงานจากมู ล นิ ธิ อ ารยสถาปั ต ย์ 1 ผลงาน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ผลงานต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย 1) งานออกแบบปรับปรุงทางเท้าสาหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2) งาน
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่สัญจรและการเชื่อมต่อในสวนสาธารณะลุมพินี ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุก
กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร 3) งานออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคูคต, ปทุมธานี 4) ที่ปรึกษางาน

หน้าที่ 455

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ออกแบบและปรับปรุง ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี 5) ที่
ปรึกษางานออกแบบ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, กรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินงาน พบว่า จากการเป็นที่ปรึกษา และออกแบบปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งแต่ในระดับของบ้าน การสัญจร และอาคารบริการ
สาธารณะต่าง ๆ นั้น สถานที่ได้ทาการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบที่ได้ทาการเสนอ ทาให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ
ได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานพื้นที่มากยิ่งขึ้น
การน าไปใช้ พบว่ า แบบเสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง สามารถน าไปดู เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ในบริบทที่มีความใกล้เคียงกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของพื้นที่ ผู้ใช้งาน
และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย

ภาพที่ 2 งานออกแบบที่หลากหลายและได้รับรางวัลแสดงถึงคุณภาพและการใช้งานได้จริงของชิ้นงานนั้น
4.2.4. งานบริการวิชาการ
หน่วยวิจัยมีการให้บริการวิชาการผ่านการบรรยาย อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร
ทั้งสิ้น จานวน 55 งาน แบ่งเป็น 1.งานอบรม สัมมนา การให้ความรู้ จานวน 31 งาน 2. งานนิทรรศการ และ
การเผยแพร่ความรู้ จานวน 6 งาน 3. การเข้าร่วมคณะกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ จานวน 18 งาน
ผลการดาเนินงาน พบว่า 1. หลังจากการอบรมและการบรรยาย ผู้เข้ารับการอบรม
หรือผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้เข้าใจถึงหลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้
ความสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนาไปปรับใช้จริงกับพื้นที่บ้าน หรื อพื้นที่หน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการบรรยายสังกัด และดูแลอยู่ด้วย 2. ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับทราบถึงผลงานของหน่วยวิจัยมากยิ่งขึ้น
ตระหนัก และให้ความสนใจด้านการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการด้วย และ 3. จากการเข้าร่วมใน
คณะกรรมการและคณะทางานด้านผู้สูงอายุ และคนพิการ ทาให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และ
ความรู้ในสหวิชามากขึ้น
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ภาพที่ 3 การให้ความรู้ จัดอบรม เป็นวิทยากรบรรยาย ทีเ่ น้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรสร้าง
ความตระหนักต่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการออกแบบ
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อสรุปที่ได้อธิบายตามวัตถุประสงค์ของบทความ คือ 1. เพื่อรวบรวมผลงานของหน่วยวิจัย และ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 2. เพื่อประเมินผลการทางานของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล รายละเอียด
ดังนี้
5.1 สรุปผลงานของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีการดาเนินงาน 3 ปีงบประมาณ มีผลงานโดยสรุป
คือ มีโครงการวิจัยที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จานวน 6 โครงการ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ จานวน 4
เรื่อง มีงานบริการวิชาชีพ จานวน 5 โครงการ มีงานบริการวิชาการ จานวน 55 งาน แบ่งเป็น การอบรม
สัมมนา การให้ความรู้ จานวน 31 งาน การจัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ความรู้ จานวน 6 งาน และการ
เข้าร่วมคณะกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ จานวน 18 งาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล จานวน 4 ผลงาน และ
มีผลงานด้านการจัดทาคู่มือและหนังสือ จานวน 1 ผลงาน
5.2 ผลการประเมินผลการทางานของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
ประเมินจากความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด สรุปได้ว่าการดาเนินการเป็นไป
ตามแผนใน 2 ผลผลิต 4 ตัวชี้วัด มีผลผลิตที่ 1 ที่ยังไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ทันในปีนี้ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างดาเนินการ แต่จะมีการพัฒนาและดาเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป และมีผลงานอื่นทดแทน สาหรับ
รายละเอียดการดาเนินการดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการดาเนินการตามผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยวิจัยฯ
ปีงบประมาณ

ผลผลิต/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2561
2558
2559 2560
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน

ผลผลิตที่ 1 : บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ บทความ นานาชาติที่มี Impact Factor
2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ บทความ นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลตาม
ประกาศของสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเทียบเท่า
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานเทียบเท่า
ตัวชี้วัด
1. การจัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรมเพื่อ
ครั้ง 1
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
2. งานบริการวิชาการ (งานนิทรรศการและ
ครั้ง 2
เผยแพร่ความรู้)
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานอื่น ๆ
ตัวชี้วัด
1. นาเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ
บทความ 1
ระดับชาติ
2. ผลงานวิจัยด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เรื่อง 1

-

-

-

-

-

1

-

1

6

2

15

2

10

2

1

2

3

4

2

4

-

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

-

นอกจากการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของบทความทั้ง 2 ข้อแล้ว ทางหน่วยวิจัยฯ พบว่า มีผลการ
ดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่สาคัญ คือ
1. ผลงานมีการนาไปใช้ประโยชน์ จะเห็นได้ว่ามีการนางานวิจัยและงานออกแบบไปใช้โดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งในระดับนโยบายชาติและระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สามารถสร้างคุณค่าต่อคนและ
สังคม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมูลค่ากว่า 2,838,645 บาท
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2. ผลงานมีคุณภาพ จากผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งบทความวิชาการและผลงานการออกแบบ สามารถ
สะท้อนคูณภาพผลงานให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างดี ส่งผลให้ ทราบว่าวิธีการและรูปแบบการผลิตผลงานมาใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไป
3. มีการพัฒนาองค์กร ท าให้ นักวิจัยในหน่วยวิจัยมีทักษะและความสามารถในการทาวิจัย การ
ออกแบบ การปฏิบัติจริงที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงาน เช่น การบรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยวิจัยฯ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยวิจัยฯ ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรมกิจการผู้สูงอายุ กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ เป็นการ
สร้างการบูรณาการสหสาขาวิชาได้
จากผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วทางหน่ ว ยวิ จั ย ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม และพบว่ า ปั จ จั ย ที่ จ ะน าไปสู่
ความสาเร็จ (key success factors) ในการทางานของหน่วยวิจัยฯ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่แสดงถึงคุณภาพ
ของผลงาน ตลอดจนผลงานหลายชิ้นถูกนาไปใช้จริงดังที่รายงานในข้อมูลนาเข้า มีปัจจัยนาไปสู่ความสาเร็จ
ดังนี้
- การบูรณาการความรู้นอกสหสาขาวิชา (Integrated multi-disciplinary) คือ ต้องไม่ทางาน
ด้วยชุดความรู้เดียว ต้องมีการดาเนินการด้วยชุดความรู้ที่หลากหลาย เพราะงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับหลายมิติ
ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม หากคานึงถึงมิติต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม จะทาให้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การทางานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย (Continuous and diverse work) ซึ่งจะเห็นได้จาก
การที่หน่วยวิจัยฯ ได้รับงานตั้งแต่ระดับนโยบาย เช่น โครงการประชารัฐเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการวิเคราะห์มติ
สมัชชาผู้สูงอายุ ลงมาจนถึงการปฏิบัติจริง เช่น การออกแบบทางเดินในสวนสาธารณะลุมพินีเพื่อคนทุกกลุ่ม
การออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น ทาให้คณะทางานสามารถเชื่อมโยงภาพการทางานได้อย่างเป็น
ระบบ
- การทางานให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง (Less is More) หมายถึง ทางานหนึ่งชิ้นอย่างบูรณาการ
เช่น การทางานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็น
ฐาน (project base) ผสานงานวิจัย และนาผลงานวิจัยไปทดลองปฏิบัติการออกแบบจริง เพื่อทาการประเมิน
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย จากนั้นถอดชุดความรู้ (knowledge management: KM) เพ่อนาไปสู่การเรียนการ
สอน จัดทาเป็นผลงานวิชาการและหนังสือ เหล่านี้จะทาให้ นักวิจัยที่เป็นอาจารย์ไม่ต้องทางานหลายอย่างแต่
สามารถทางานอย่างเดียวแต่ได้ผลที่ตอบโจทย์ทั้งด้านงานสอน งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
วิชาชีพ นาไปสู่ความสาเร็จที่ชัดเจนคือ นักวิจัยทั้ง 4 คน สามารถทาตาแหน่งทางวิชาการได้ รวดเร็วตาม
กาหนดและมีภาระงานได้มากกว่าที่ต้นสังกัดต้องการ

หน้าที่ 459

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

Key Success Guidelines

Less is more
Continuous and diverse work
Integrated multi-disciplinary

งานสอน

งานวิชาการ/งานวิจัย

งานบริการวิชาการ

งานวิชาชีพ

Output

ภาพที่ 4 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จที่ได้จากการถอดบทเรียน (knowledge management: KM)
5.3 ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีกรอบแนวคิดในการประเมินที่ชัดเจนและควารมีการ
ตรวจทานผลผลิตและตัวชี้วดั เพื่อการดาเนินการในปีต่อไปให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนควร
เสริมระบบการจัดการข้อมูลที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น
6. เอกสารอ้างอิง
ชุมเขต แสวงเจริญ ภวินท์ สิริสาลี และ ชมภูนุท ควรเขียน. (2560). ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีศึกษา การปรับสภาพแวดล้อมและผังกายภาพชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9.
กรุงเทพมหานคร.
ชุมเขต แสวงเจริญ และคณะ. (2560). รายงานผลการดาเนินงานหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2560, 20 ธันวาคม
2560. ปทุมธานี.
เยาวดี รางชัยกุล วิบูล ย์ศรี . (2556) การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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1. บทคัดย่อ
การดาเนินงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการ
ทางออทิสติก โดยใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2)
การออกแบบหลักสูตร 3) การนาหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินหลักสูตร มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
โครงการภายใต้แผนแผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2560 ขั้นตอน
ดังกล่าวช่วยให้คณะท างานดาเนินงานได้ อย่า งเป็นระบบ ยังช่วยให้ พัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับเป้าหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพึ ง พอใจ ซึ่ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ เช่ น นั ก กิ จ กรรมบ าบั ด นั ก
กายภาพบาบัด นักเวชศาสตร์การได้ยินและสื่อความหมาย และครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์ในการ
ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก หากได้ศึกษาเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้ สามารถนาหลักสูตรนี้ไปใช้
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพให้มีความรู้ในการดูแลเบื้องต้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึ งบริการ
ทางการแพทย์ การศึกษา และพัฒนาการที่ดขี องเด็กพิการทางออทิสติกได้
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร; การประเมินหลักสูตร; ผู้ดูแลสุขภาพ; เด็กพิการทางออทิสติก;
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Abstract
This operation aims to develop training programs to improve the caregiver of children
with autism using a model of curriculum development. The model is consisting of four steps:
1) Goals and Objectives, 2) Curriculum Designing 3) Curriculum Implementation and 4)
Curriculum Evaluation. The project activities were supported from the integrated plan for
equality to accommodate an aging society in BE 2560. The application of the model not only
helps to operate systematically, but also it can meet the goals, objectives, efficiency and
satisfaction. The medical professionals such as occupational therapists, physical therapist,
speech therapist, and a special education teacher with experience in the care of children with
autism should be use this curriculum. It will be improve the knowledge of caregiver, increase
access to medical services, education and a better child development.
Keywords: Curriculum Development; Curriculum Evaluation; Caregivers; Autism;
2. บทนา
จากรายงานการสารวจความพิการ พ.ศ.2555 คนพิการไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.8%) ยังมีความ
ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น เงินช่วยเหลือ การทางานที่บ้าน การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้
อย่างสะดวก เป็นต้น [1] ถึงแม้ว่าคนพิการจะมีหลักประกันสุขภาพ แต่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะ
ทาง การเดินทาง และความยากจน เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้คนพิการเข้าไม่ถึงบริการ โดยเฉพาะคนพิการและ
เด็กพิการที่อยู่ในเขตชนบท
ความพิการทางออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ
การสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น
แสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
[2] ปัจจุบันแนวทางการบาบัดรักษาความพิการทางออทิสติกมีหลากหลายวิธีมากกว่าเมื่อก่อนและให้ผลดี
การดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือ การปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการกระตุ้นพัฒนาการในทุกๆด้าน และส่งเสริม
ความสามารถที่มีอยู่ โดยการประเมินความบกพร่องและฝึกโดยบุคลากรเฉพาะทางการแพทย์ การศึกษาพิเศษ
ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถนาการฝึกมาปรับใช้ที่บ้านและทาประจาสม่าเสมอก็จะช่วยเสริมพัฒนาการได้
ดียิ่งขึ้น [3-4]
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จากการสารวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนพิการไทย พ.ศ.2558 พบว่าคนพิการทางออทิสติกและ
พิการซ้าซ้อนมีคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพต่ากว่าคนพิการประเภทอื่นๆ [5] จากการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อจัดการกับการหลีกเลี่ยงการกินอาหารและกินอาหารน้อยเกินไปในเด็กออทิสติก พบว่า
กระบวนการพัฒนาเนื้อหา หลักสูตร นาไปทดลองและประเมินผลหลักสูตรนั้น นอกจากผู้ปกครองจะพึงพอใจ
ในหลักสูตรนี้แล้ว ยังสามารถนาไปดูแลเด็กออทิสติกต่อไปได้ และลดความเครียดจากการดูแลของผู้ปกครอง
ได้ด้วย [6] สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหา
เหล่านี้ จึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกขึ้น โดยใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนของ
Saylor, Alexander และ Lewis ซึ่งประกอบด้วย 1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2) การออกแบบหลักสูตร 3)
การนาหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินหลักสูตร [7] เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมแก่ดูแลสุขภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถคัดกรองความพิการ ดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางออทิสติกเบื้องต้น และ
ประสานส่งต่อเพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้
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3. การดาเนินงาน
การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก มีการ
ดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังแสดงในภาพที่ 1

1. เป้าหมาย วัตถุประสงค์

2. การออกแบบหลักสูตร
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้อหา

3. การนา
หลักสูตรไปใช้

4. การประเมินหลักสูตร
- ความรู้ก่อนและหลังการ

หรือองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้อง

อบรม

จาเป็น

- ระดับความพึงพอใจต่อการ

- พัฒนาร่างหลักสูตร (เนื้อหา

อบรมในด้านต่างๆ

รายวิชา จานวนชั่วโมง

- ข้อเสนอแนะ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น)
- ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้ง

ปรับปรุงหลักสูตร

ที่ 1

- ประชุมผู้เชี่ยวชาญ

- ปรับปรุงร่างหลักสูตร (ฉบับ

ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็น

แก้ไข)

ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3

- ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ครั้ง
ที่ 2

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
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3.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในขั้นตอนนี้เป็นการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพ
เด็กพิการทางออทิสติก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคัดกรองความพิการ ดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการทางออทิสติกเบื้องต้น และประสานส่งต่อเพื่อเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้
3.2 การออกแบบหลักสูตร
เป็นการพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทุกประเภท โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนบูรณาการการสร้างความ
เสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี2560 โดยดาเนินกิจกรรมการพัฒนาเนื้อหาที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก โดยมีการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
3.2.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการดูแล
สุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกโดยผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้ดาเนินการโดยคณะทางานซึ่งประกอบด้วยนัก
กิจกรรมบาบัดและนักกายภาพบาบัดของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก และการค้นคว้า วิจัย
3.2.2 เมื่อคณะทางานศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นแล้ว จึงทา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาร่างหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทาง
ออทิสติกที่ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ วิธีการสอน จานวน
ชั่วโมงที่จะทาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการประเมินผล
3.2.3 เมื่อได้ร่างหลักสูตรแล้ว คณะทางานได้ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย
แพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น นักวิชาการการศึกษาพิเศษ นักเวชศาสตร์การได้ยินและสื่อความหมาย นัก
กิจกรรมบาบัด และผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองออทิซึม(ไทย) โดยจัดการประชุมให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตร
การฝึกอบรมสาหรับผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.
นนทบุรี
3.2.4 คณะทางานนาความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อร่างหลักสูตรไปปรับปรุง
แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น และยกร่างหลักสูตร (ฉบับแก้ไข)
3.2.5 เมื่อได้ร่างหลักสูตร (ฉบับแก้ไข) แล้ว คณะทางานได้ส่งร่างหลักสูตรนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นและจัดการประชุมและให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตร ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
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3.2.6 คณะทางานนาความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อร่างหลักสูตรการฝึกอบรม
สาหรับผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก ครั้งที่ 2 ไปแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุป
เนื้อหา หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อนาไปใช้และประเมินหลักสูตรต่อไป รายละเอียด (ร่าง) หลักสูตรดังเอกสาร
แนบ 1
3.3 การนาหลักสูตรไปใช้
คณะทางานนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกไปใช้ใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้ผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก หมายถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือ อาสาสมัคร จิต
อาสาที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานหรื อ ดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก พิ ก ารทางออทิ ส ติ ก ใน 2 พื้ น ที่ ตั ว อย่ า ง เป็ น
ระยะเวลา 2 วัน โดยการประสานงานผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี และมูลนิธิ
สถาบันแสงสว่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทีมวิทยากรจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จานวน 6 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักกิจกรรมบาบัด นักเวชศาสตร์การได้ยินและสื่อความหมาย นักกายภาพบาบัด และนักวิชาการ
สาธารณสุข ให้การอบรมตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรดังกล่าว
3.4 การประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยทาการศึกษาประสิทธิภาพของการอบรม ซึ่งประเมินผลโดยการทดสอบความรู้
ของผู้เข้าร่วมก่อนและหลังการอบรม และความพึงพอใจของผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกที่มีต่อการ
อบรม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ง
คณะทางานได้สร้างขึ้นโดยศึกษา ค้นคว้ าจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
โดยสนใจศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของการอบรม ความพึง
พอใจต่อวิทยากร ความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม และ
ความพึงพอใจโดยรวม โดยการประเมินค่าแบ่งออกเป็น 5 ระดับความพึงพอใจ จากมากไปหาน้อย ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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นอกจากนี้ มีการประเมินหลักสูตรเชิงคุณภาพโดยผู้ดูแลสุข ภาพให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินแบบ
มีส่วนร่วมของวิทยากรต่อรายวิชาและหลักสูตรด้วย พบว่า ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทางออทิสติก จานวน 74
คน ในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 42 คน (ร้อยละ 56.76) และจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 32 คน (ร้อย
ละ 43.24) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทางออทิสติก จาแนกตามรายจังหวัด
จานวน(ร้อยละ)

จังหวัด

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ปราจีนบุรี

12 (28.57)

30 (71.43)

42 (100.00)

กรุงเทพมหานคร

4 (12.50)

28 (87.50)

32 (100.00)

ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม พบว่า ภายหลังการอบรมผู้ดูแลสุขภาพทั้งสองจังหวัด มีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.01) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิ
สติกให้แก่ผู้ดูแลภายหลังผ่านการอบรม

ตารางที่ 2 คะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม จาแนกตามจังหวัด
จังหวัด

คะแนนทดสอบความรู้ (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

P-value*

ก่อนการอบรม

หลังการอบรม

ความแตกต่าง

ปราจีนบุรี

13.84±3.29

15.52±3.01

1.68±3.20

<0.001

กรุงเทพมหานคร

13.65±3.19

15.52±3.00

1.87±3.06

<0.001

* paired t–test
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ตารางที่ 3 แสดงถึงร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อที่ระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (รวมทั้งสองระดับ ร้อยละ 74 ขึ้นไป) โดยที่เนื้อหาสาระในการอบรม
และระยะเวลาการอบรม มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด น้อยกว่าหัวข้อที่ประเมินด้านอื่นๆ (ร้อยละ
74.1 และ 79.9) ซึ่งหัวข้อที่ประเมินเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลสาหรับคณะทางานนาไปปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรต่อไป
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ตารางที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
หัวข้อที่ประเมิน

มาก
ที่สุด

มาก

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม

53.4

45.7

1.2 ระยะเวลาการอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

61.2

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการ
1.4 ความครบถ้วนของเนื้อหา

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

0.9

0.0

0.0

38.0

0.8

0.0

0.0

41.1

33.0

5.9

0.0

0.0

52.6

44.8

2.6

0.0

0.0

2.1 รูปแบบ/เทคนิคการนาเสนอของวิทยากร

58.5

39.8

1.7

0.0

0.0

2.2 เอกสารประกอบการนาเสนอของวิทยากร

54.5

42.8

2.7

0.0

0.0

2.3 การบริหารเวลาของวิทยากร

56.3

41.2

2.5

0.0

0.0

2.4 ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยภาพรวม

57.4

42.6

0.0

0.0

0.0

3.1 ห้องประชุม มีความเหมาะสม

60.8

33.3

5.9

0.0

0.0

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสม พร้อมใช้

62.1

37.2

0.7

0.0

0.0

3.3 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม

72.2

24.6

3.2

0.0

0.0

3.4 การบริการ/อานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่

58.7

41.1

0.2

0.0

0.0

43.7

50.8

5.5

0.0

0.0

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของการอบรม

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อวิทยากร

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรม
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4.2 ความรู้และทักษะที่ได้รับ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ 44.2
งานของท่านได้

46.6

9.2

0.0

0.0

4.3 ระยะเวลาการอบรม/สั ม มนา สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา 46.6
หลักสูตร

33.3

20.1

0.0

0.0

นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรเชิงคุณภาพ ผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกทั้งสองจังหวัด และทีม
วิทยากร ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรตามหัวข้อ ดังนี้
3.4.1 รายวิชา
- อยากให้มีการจัดอบรมเพิ่มในด้านการจัดการกับพฤติกรรมทางสังคม
- อยากให้ทากิจกรรมกลุ่มเด็กผู้ปกครองในเรื่องการจัดการกับพฤติกรรมทางสังคมและการฝึก
พูด
- เนื้อหาสาระ อาจจะเหมาะกับเด็กเล็กถึงวัยเรียน มากกว่าวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่พกิ ารทางออทิสติก
- ควรมีการจัดอบรมพิเศษสาหรับผู้ปกครอง และครูเด็กเล็ก เพราะการกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก
ทุกด้าน และการปรับพฤติกรรม ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก
- อยากให้มีเนื้อหาการฝึกในเด็กวัยรุ่น
3.4.2 วิธีการสอน
- เนื้อหามีความเข้าใจยาก เป็นหลักวิชาการมากเกินไป ควรมีการยกตัวอย่างการดูแล การปรับ
พฤติกรรม และฝึกปฎิบัติให้มากขึ้น
- ควรอธิบายหรือยกตัวอย่างมากกว่านี้ เพราะจะได้นากลับไปปฏิบัติได้มากขึ้น
- อยากให้มี เวลาในการฝึ ก ปฏิ บั ติมากขึ้น เนื่องจากปัญ หาของเด็ก ออทิสติ กมีหลายอาการ
แตกต่างกันไป
- อยากให้มีตัวอย่างวีดีโอมากกว่านี้
- ควรเพิ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย
- อยากให้มีเอกสารหรือคู่มือฝึกปฏิบัติด้วย จะได้เอาไปฝึกที่บ้านได้ ไม่ลืม
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3.4.3 วิทยากร
- ควรเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการฝึกเด็กพิการทาง
ออทิสติกมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
- สิทธิคนพิการอาจจะประสานกับพัฒนาสังคมจังหวัด ให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการอบรม
ได้
- วิ ท ยากรกลุ่ ม จะช่ ว ยกระตุ้ น ในการฝึกภาคปฏิบั ติ ให้ เ กิด ความรู้ ความเข้ า ใจต่ อ เนื่ อ งจาก
วิทยากรภาคบรรยายได้
3.4.4 อื่นๆ
- อยากได้เครือข่ายในการให้คาปรึกษา หรือ Hot Line ในการพัฒนาพฤติกรรมและแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉิน
- ถ้างบประมาณเพียงพอก็อยากจะให้รับผู้เข้าอบรมได้มากกว่านี้ จะเกิดประโยชน์แพร่หลาย
มากขึ้น
จากการพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามขั้นตอนดังกล่าว คณะทางานของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
ฯ ได้นาไปปรับปรุงเป็นหลักสู ตรฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกต่อไป รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 2
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการเพื่อให้ความรู้ในทางการแพทย์นั้น จะช่วยให้คณะทางานมี
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นขั้นตอน ได้ผลของการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมที่ตรงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ สามารถนาไปใช้งานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกได้ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น ภายใต้ข้อจากัดของการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ควรนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรม ไปประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ดูแล
สุขภาพคนพิการประเภทอื่นๆ ได้
4.2.2 ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นาหลักสูตรที่พัฒนานี้ ไปดาเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อ พัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกให้ครอบคลุม ทั่วถึงต่อไป
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4.2.3 ควรมีการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการนาหลักสูตรอบรมนี้ไปใช้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ แพทย์หญิงปรารถนา ชีวีวัฒน์ และ อาจารย์ เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม ที่ให้คาแนะนาในการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดย
ละเอียด รอบคอบ ขอขอบคุณในความกรุณาและร่วมมือ ร่วมใจของคณะทางานและคณะวิทยากรที่ช่วย
ดาเนินโครงการให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงาน
กรณีศึกษา เวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Conceptual Design for Energy-Saving Homes for Elderly
Case Study: WellnessHome, Bangsai District, Ayutthaya
สิริโสภา ก่อสกุล
Sirisopa Korsakul
Interior Architecture , Graduate School of Engineering and Architecture
Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Uthenthawai Campus
Tel. 02-252-7029 Fax. 02-252-7580 E-mail: Modecoration22@gmail.com
1. บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัย ประหยัดพลังงานกรณีศึกษาเวลเนสโฮม อาเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานวิจัยทางสังคมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรูปแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดองค์ป ระกอบเชิงพื้นที่ส าหรับผู้สู งวัย สอดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมและกิจกรรม และสามารถเป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันที่
อยู่อาศัยของบ้านพักผู้สูงวัยที่มีผลต่อความรู้สึกในการเข้าใช้พื้นที่ในแต่ละส่วนโดยใช้แบบสารวจภาคสนาม
การเข้าวัดพื้นที่ การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ และเสนอแนะแนวทางการออกแบบโดยใช้กรอบแนวความคิ ด
หลักการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัย งานวิจัยมาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงวัย มี
ขบวนการจากตัวแปรด้านผู้สูงวัย ด้านองค์ประกอบเชิงพื้นที่ และนาหลักแนวความคิดและหลักการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงานมาใช้ในเรื่องตัวแปรวัสดุในอาคาร ช่องเปิด เครื่ องใช้ไฟฟ้า โดยโปรแกรมEnergy
Plus 8.1.0 มาวิเคราะห์ค่าที่ได้
ผลสรุปจากการวิจัยในด้านการใช้พื้นที่ภายในบ้าน โดยรวมแล้วบ้านพักผู้สูงวัยเวลเนสโฮม อาเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าได้ออกแบบได้สอดรับกับทฤษฎี การออกแบบบ้านพักสาหรับผู้สูงวัย โดย
ทางเข้าที่พักทุกหลังมีทางเข้าที่เสริมทางลาด ระนาบพื้นภายในบ้านไม่มีธรณีประตู ลักษณะประตูเป็นแบบ
เลื่อนมีราวจับในห้องน้าเพื่อการพยุงตัว มีปุ่มสัญญาณฉุกเฉินเมื่อผู้สูงวัยต้องการความช่วยเหลือ บางพื้นทีส่ ่วน
ครัวไม่เหมาะสมกับการกลับรถWheel chair ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเนื่องจากค่าที่ได้เป็นค่ารวมของทิศ
ของตั ว บ้ า นอาจมี ค่ า ที่ สู ง เกิ น ความเป็ น จริ ง 25,902-26,148.77บาท/ปี (บ้ า นเฟส 1) และ 30,849.832,785.91 บาท/ปี (บ้านเฟส 2) แต่หากดูแต่ละทิศทางของแต่ละเดือนจะพบว่าตกอยู่ราว900-1,600 บาท/
เดือน จึงนามาซึ่งข้อเสนอแนะการออกแบบการศึกษาการใช้พลังงานภายในบ้านพักผู้สูงวัยป้องกันความร้อนสู่
ตั ว บ้ า นโดยการออกแบบผนั ง บ้ า นสองชั้ น หรื อ ใช้ ผ นั ง ที่ เ ป็ น ฉนวนกั น ความร้ อ น เพื่ อ ลดการใช้ ง านของ
หน้าที่ 474

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

เครื่องปรับอากาศ สร้างระแนงบังแดดปลูกไม้เลื้อยเพื่อความสดชื่นและเพิ่มบ่อน้าพาความเย็นจากน้าในบ่อ
เข้าสู่ตวั บ้าน
คาสาคัญ: ผู้สูงวัย; บ้านประหยัดพลังงาน; แนวทางการออกแบบ
Abstract
This research investigate the conceptual design for elderly home based on energysaving principles in the case study of Wellness Home Project , Bangsai , Ayutthaya. Social
science research and Architecture. Qualitative research: descriptive study design. Aimimg to
fine out the concordance of the current conditions with the principles and to propose
suggestions to develop the better design for energy-saving home for elderly. The qualitative
methods are used starting from collecting data in the form of reports onfield survey, interview
elderly’s feelings, behaviors and uses of each designed area. Photography and area
measurements are also used as the data in the study. The conceptual design for energysaving elderly home, the research results of low standards and environment of elderly
housing are used as theories framework using the Energy Plus 8.1 program to analysis the
data.
Overall, the findings indicate that Wellness Home has the design in accordance with
the Home design for elderly theory with slope pathway to all entrance zones of every house,
no doorsill on flat floors and rails for supporting inside the restrooms with sliding doors. There
are emergency butters for elderly to ask for help. However, some Kitchen areas have no
space for turning wheelchair. The results of electrical consumption show high value due to
the total calculation ranging from 25,902 to 26,148.77 Baht/year for phase 1 and ranging from
30,849.8 to 32,785.91 Baht/year for phase 2. Considering the electrical consumption per
month, it was fond out the approximate rate around 900-1,600 baht/month. The findings lead
to suggestions to better elderly home design focusing on preventing heat from outside. Home
design with double wall use or using insulated wall for heat decreasing aiming to reduce airconditioner using. Building lath for climbing plants as sunshine shield for refreshment and
adding water-wells around the house in the design to carry cool from water in the well to
houses are recommended.
keywords: elderly housing; energy-saving home; Conceptual Design
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2. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากการศึกษาเกี่ย วกับ ประชากรผู้ สู ง อายุไ ทย ( สุ ทธิชัย จิตะพันธ์กุล .2544:48 ) พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงอายุ ( อายุ 60 ปีหรือมากกว่า ) มีจานวนเพิ่มขึ้นและคาดหมายว่าจะเพิ่ม
เป็น 10.78 ล้านคนหรือร้อยละ 15.28 ในปีพ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงนี้กาลังนาประเทศไทยสู่สภาวะที่
เรียกว่า “ประชากรความชรา” ( population ageing ) ซึ่งหมายถึง การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุ
จากประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรไทยจะเข้าสู่ระยะชราในราวปี พ.ศ. 2563 ลักษณะโครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบต่อความชราของประชากรกับภาวะพึ่งพา และในปี พ.ศ. 2503 อัตราส่วนพึ่ง
พอรวมเท่ากับ ร้ อยละ 91.55 โดยเกือบทั้งหมดของประชากรพึ่งพาคือ เด็ก ในระยะหลั งความชราของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้อัตราส่วนพึ่งพาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากแนวโน้มดังกล่าว การวกกลับของ
ทิศทางอัตราส่วนพึ่งพารวมจากการลดลงไปเป็นเพิ่มขึ้น โดยจะเกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2553 และในศตวรรษที่
21 อัตราส่วนพึ่งพาผู้สูงอายุจะสูงกว่าอัตราส่วนพึ่งพาเด็ก ดังนั้นการให้ความสาคัญต่อความต้องการของ
ผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการวางนโยบายและแผนงานเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาด้านสถานะทางสังคม
ของผู้สูงอายุไทย ( สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล.2544 ) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของสถานะทางสังคมในด้านต่าง ๆใน
ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ระยะความชราของ
ประชากรโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เร็ วมาก โดยเริ่มปรากฏชัดในต้นศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงทาง
สั ง คมวั ฒ นธรรมและระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ท าให้ เ กิ ด การพอกพู น ของภาระในอนาคต เริ่ ม จาก
ความสามารถทางหน้าที่ของร่างกายเสื่อมลง และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเสื่อมลงด้วย
และระยะนี้ยังทาให้ร่างกายมีความไวต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้น เป็นจุดสุดท้ายของอายุขัยของคน ดังจะพบว่า
“ระยะวัยชรา” เป็นระยะหนึ่งของบุคคลที่นักวิจัยและนักออกแบบสภาพแวดล้อมควรให้ความสาคัญ ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางออกแบบบ้านพัก ผู้สูงวัย
ประหยัดพลังงาน เพื่อตอบรับกับสถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันจึงทาให้เกิดการวิจัยทั้งในเชิงสังคมศาสตร์
และอนุรักษ์พลังงานควบคู่ในการวิจัยชิ้นนี้
3. วัตถุประสงค์
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันปัญหาที่อยู่อาศัยของบ้านพักผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่มีผลต่อความรู้สึก
ในการเข้าใช้พื้นที่ในแต่ละส่วนโดยใช้แบบสารวจภาคสนาม การวัดพื้นที่ การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ
กรณีศึกษา เวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
3.2 ศึกษาหาแนวทางการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่สาหรับผู้สูงวัย สอดคล้องกับพฤติกรรมและกิจกรรม
และสามารถเป็นอาคารประหยัดพลังงานกรณีศึกษา เวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
3.3 เสนอแนะหาแนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยแบบประหยัดพลังงานกรณีศึกษา เวลเนสโฮม
อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ 476

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

4. นิยามศัพท์
วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา (Older adult/older person) หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต
ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป["old age", Encyclopedia
Britannica] สาหรับประเทศไทยกาหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกาลังพัฒนา สาหรับประเทศไทยมี
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ 2 (อ้างอิงจากhttps://th.wikipedia.org/)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับที่พักอาศัย
และสภาพแวดล้อมของผู้สูงวัย

แนวความคิดและหลักการออกแบบบ้านพักผู้
สูงวัย

ตัวแปรด้านองค์ประกอบเชิง
ตัวแปรด้านผู้สูงวัย

ตัวแปรด้านพื้นที่
-

พื้นที่

-

ด้านกายภาพ
การเคลื่อนไหว
- การมองเห็น
ด้านสังคม
-

-

ความเป็นส่วนตัว
พื้นที่ขอบเขตส่วนบุคคล

-

ความต้องการของผูส้ ูงวัย
ความปลอดภัย
ตาแหน่งการจัดวาง
ลักษณะและรูปแบบ
ความสะดวกในการใช้
งาน

-

ตัวแปรด้านอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก
-

เพื่อเสนอแนะแนวทางออกแบบบ้านพักผู้สูงวัย
ประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม

ขนาดของพื้นที่
รูปแบบ
วัสดุ/พื้นผิว
การเชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่

ราวจับ
อุปกรณ์กันลื่น

หลักแนวความคิดและหลักการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน

อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ตัวแปร

แผนผังที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

-

เครื่องใช้ไฟฟ้า
วัสดุในอาคาร
ช่องเปิดต่างๆ
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัยเชิงทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วสังเกตผลที่ตามมา โดยผู้วิจัยมีโอกาส
ในการจัดกระทาและควบคุมตัวแปรได้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาทฤษฏีและหลักการแนวคิดการออกแบบ แนวความคิด
และหลักการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัย งานวิจัยมาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูง
วัย สถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวความคิดและหลักการออกแบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน หลักการสร้าง
บ้านให้เย็น
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจภาคสนาม (Field Survey) รูปแบบอาคารพักอาศัยในโครงการกรณีศึกษา
เวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เฟสที่ 1และเฟสที่ 2 ตามตัวแปรดังนี้ ขนาดของพื้นที่
รูปแบบ วัสดุ/พื้นผิว การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)และ (Interview) ของผู้สูงวัย ตามตัวแปรดังนี้
ด้านกายภาพ การเคลื่อนไหว การมองเห็ น สภาพร่างกายอื่น ๆและด้านสังคม ความเป็นส่วนตัว พื้นที่
ขอบเขตส่วนบุคคล สรุปแบบสังเกตการณ์เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 4 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงวัย ตาม
ตัวแปรดังนี้ ด้านองค์ประกอบเชิงพื้นที่ ความต้องการของผู้สู ง วัย ความปลอดภัย ตาแหน่งการจั ดวาง
ลักษณะและรูปแบบ ความสะดวกในการใช้งานและด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก ราวจับ อุปกรณ์กันลื่น
ด้านบรรยากาศ แสงสว่าง อุปกรณ์ตกแต่ง
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลพลังงานโดยใช้โปรแกรม บ้านจาลองผู้สูงวัยโดยเครื่องมือวัดค่าต่างๆดังนี้
ช่องเปิด ,วัสดุ,เครื่องใช้ไฟฟ้านาผลการการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ และเสนอเป็นแนวทางใน
การออกแบบเพื่อให้เป็นขอกาหนดให้นักออกแบบ สถาปนิกนามาใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบเสนอแนะโมเดลจาลองบ้านพักประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
โครงการบ้านพักอาศัยสาหรับผู้สูงวัยเวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยาพบว่าบ้าน
แต่ละหลังเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีรั้วคอนกรีตระหว่างบ้าน แบ่งบริเวณบริเวณออกจากตัวบ้านหลังอื่นโดยใช้แนว
รั้วต้นไม้ดัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ 140-159 ตร.เมตร บ้านออกแบบให้รถเข็นผู้ป่วยสามารถเข็นผู้ป่วยผ่านเข้า
ห้องนอน ห้องน้า ห้องนั่งเล่น ไม่มีธรณีประตูและเข็นออกนอกบ้านผ่านทางลาดเอียงได้ ห้องน้าสามารถเข็น
ผู้ป่วยเข้าได้มีราวจับเพื่อพยุงร่างกายเวลาเดินภายในห้องน้า มีระบบสัญญาณCAC FAMILY SAFEGUARD
การช่วยเหลือที่เร่งด่วน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะทาการศึกษาจากบ้านตัวอย่างที่มีเนื้อที่ ใช้สอยที่ออกแบบมา
เพื่อผู้สูงวัยและขบวนการ การประเมินหลังการใช้งาน (POE) และนามาปรับปรุงต่อยอดเพื่อ นามาซึ่งบ้าน
ประหยัดพลังงาน โครงการระยะแรก(เฟส1)จานวน 115 หลัง และเฟส 2 จานวน 138 หลัง จากภาพที่ 1
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ภาพที่1 แสดงผังโครงการเวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ภาพที2่ แสดงผังบ้านผู้สูงวัยเฟส 1 (โครงการเวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
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ภาพที3่ แสดงผังบ้านผู้สูงวัยเฟส 2 (โครงการเวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)

ภาพที4่ แสดงผู้สูงวัยกับทางลาด (โครงการเวลเนสโฮม อาเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
ด้านผู้สูงวัยกับกิจกรรมการอยู่อาศัย จากการวิจัยพบว่ากิจกรรมของผู้สูงวัยโดยวันธรรมดา
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ เช้าเวลา 6.00-12.00 น.กิจกรรมตื่นนอน ตักบาตรและทากิจวัตร ออกกาลังกายร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ทานอาหาร พักผ่อนดูทีวี หากผู้อาศัยต้องการไปตลาดทางโครงการมีรถรับ -ส่ง และมีแม่บ้านทา
ความสะอาดบ้านให้ ช่วงกลางวัน ทานอาหาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ช่วงเย็น รดน้าต้นไม้ เดินออกกาลังกาย
ออกมาคุยกับเพื่อนบ้าน ทานอาหาร อาบน้า ดูโทรทัศน์ สวดมนต์เข้านอน และกิจกรรมในวันหยุดจะต่างกัน
โดยมีกิจกรรมผู้สูงวัย โดยมีคุณหมอบุญชัย อิศราวิสิษฐ์ มาพบปะพูดคุยกับเรื่องการรักษาสุขภาพ อบรมเรื่อง
การเกษตร ฯลฯ เสริมสร้างชีวิตวัยเกษีย ณ มีการตรวจสุขภาพ ช่วงกลางคืนหากฉุกเฉิ นภายในบ้านมีปุ่ ม
สัญญาณฉุกเฉินสามารถติดต่อกับทางศูนย์พยาบาลด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชม.
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ผลการวิจัยด้านผู้สูงวัยกับการใช้พื้นที่ต่อแบบสอบถามความพึงพอใจจากแบบสอบถามสาหรับ ผู้สูงวัย 50 ชุด
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (หญิง75%ชาย25%) มีอายุในช่วง71-80ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือทาธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน จากเงินเกษียณอายุบานาญ
เดือนละ 10,000-30,000 บางท่านไม่มีรายได้ ซึ่งได้รับจากลูกหลาน จานวนผู้พักอาศัย 3-4 คน มากที่สุด
รองลงมาคืออยู่สองคนและคนเดียว ซึ่งทางหมู่บ้านมีขนาดบ้านรองรับสาหรับจานวนผู้สูงอายุ ระยะเวลาการ
เข้าพักอาศัยของผู้สูงวัยเนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้าท่วมอย่างหนักทาให้ระยะการพักอาศัย1-5ปี มากที่สุด และ
มีการชะลอการเข้าอยู่ ภายในบ้านมีการระบายอากาศที่ปานกลาง และหากไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็
สามารถอยู่ได้สบาย เนื่องจากผู้สูงวัยมีความเคยชินกับอากาศปกติที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ค่าใช้ไฟฟ้าต่อ
ความรู้สึกการใช้งาน รู้สึกค่าใช้ไฟฟ้าปานกลาง-ต่า และความพึงพอใจต่อแสงสว่างในการทากิจกรรมภายใน
บ้านเพียงพอมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด-ปานกลาง
ผลการวิจัยด้านพื้นที่ของบ้านเฟส1
จากการจาลองการใช้งานด้วยเก้าอี้Wheel chair และทางสัญจรภายในจะติดขัดในส่วนห้องนอน 2
เนื่องจากมีเตียงเดี่ยวสองเตียงทาให้ระยะทางสัญจรรอบห้องเหลือน้อย ส่วนทางเข้าทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน
ออกแบบเพียงพอต่อการใช้งานทั้งด้านความชันและความยาวตรงตามมาตรฐาน ความลาดไม่เกิน 5 องศา
และความยาวไม่เกิน 7 เมตร (4.80เมตร) หรือ 1:12 คือ ความชัน:ความยาว(เมตร) ด้านพื้นที่ของบ้านเฟส 2
มีทางเข้าที่สามารถเข้าถึงห้องนอน 1และ 2 รวมถึงห้องนั่งเล่นมีทางลาดเพื่อให้เก้าอี้ Wheel chair เข้าได้
สะดวก ระยะทางขึ้น 1.43 เมตร (ส่วนของความชัน) ทางตรง 5.24 เมตร และทางขึ้น 1.37 เมตร ตรงเข้า
ห้องนอนและห้องนั่งเล่น และสามารถแยกเลี้ยวขวาไปห้องนอนอีกด้านหนึ่งได้ระยะทางขึ้น 3.59 เมตร รวม
พื้นที่ทางเข้าประมาณ 175 ตร.เมตร แบ่งพื้นที่โดยมีห้องนั่งเล่นกลางบ้าน ส่วนขวาของบ้านมีห้องนอนใหญ่ 2
ห้อง มีห้องน้าสาหรับผู้สูงวัยใช้งาน ส่วนห้องนอนด้านในสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ริมคลองมีบรรยากาศที่ดี
ระเบียงด้านหลังสามารถมีพื้นที่นั่งเล่น ทานอาหาร ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ดี
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ภาพที่5 วิเคราะห์ทิศทางแสงแดดบ้านผู้สูงวัย เฟส 1

ภาพที่6 จาลองบ้านผู้สูงวัย เฟส 1(โดยใช้โปรแกรมจาลองทิศทางลม)

ภาพที่7 รูปตัดบ้านเฟส1 แสดงทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางลมเข้าบ้านแบบเฟส 1
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ภาพที่8 รูปตัดบ้านเฟส1 แสดงทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางลมเข้าบ้านแบบเฟส 1
ตารางที่ 1.1 พลังงานที่ใช้ในการปรับอากาศบ้านเฟส 1
ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ค่าความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านผู้สูง
วัย เฟส 1

จากการที่มีทิศทางการวางตัวอาคารที่แตกต่างกัน ในการใช้พลังงานในด้านปรับอากาศ ผลที่ได้พบว่า
อาคารที่หั น หน้ า ไปทางทิ ศ เหนื อจะมี ก ารใช้ พลั ง งานในการปรั บ อากาศน้ อ ยที่สุ ด รองลงมาคื อ ด้านทิ ศ
ตะวันออก และทิศใต้ตามลาดับ ส่วนตัวอาคารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีการใช้พลังงานในการปรับ
อากาศมากที่สุด

แผนภูมิที่ 1 แสดงการใช้พลังงานปรับอากาศบ้านเฟส 1
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ตารางที่2 แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า(ปรับอากาศ,แสงสว่าง,เครื่องใช้ไฟฟ้า)

ภาพที่9 จาลองบ้านพักผู้สูงวัย เฟส 2 (โดยใช้โปรแกรมจาลอง)

ภาพที่ 10 จาลองบ้านพักผู้สูงวัย เฟส 2(โดยใช้โปรแกรมจาลองทิศทางลม)

ภาพที่11 รูปตัดบ้านเฟส 2 ได้ลมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาพที่12 รูปตัดบ้านเฟส 2 ได้ลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตารางที่3 แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า(ปรับอากาศ,แสงสว่าง,เครื่องใช้ไฟฟ้า)

แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้พลังงานปรับอากาศบ้านเฟส 2
จากการที่มีทิศทางการวางตัวอาคารที่แตกต่างกัน ในการใช้พลังงานในด้านปรับอากาศ ผลที่ได้พบว่า
อาคารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมีการใช้พลังงานในการปรับอากาศน้อยที่สุด รองลงมาคือ ด้านทิศใต้
และทิศเหนือ ตามลาดับ ส่วนตัวอาคารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีการใช้พลังงานในการปรับอากาศมาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4 แสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า(ปรับอากาศ,แสงสว่าง,เครื่องใช้ไฟฟ้า)

8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยและปรับปรุงบ้านพักผู้สูงวัยเพื่อประหยัดพลังงาน สรุปและเสนอแนะการศึกษาออกได้เป็น
สรุปการศึกษาพื้นที่ใช้สอยสาหรับผู้สูงอายุภายในบ้านพักแบบเฟส 1 และเฟส 2 การศึกษาพื้นที่ใช้สอยสาหรับ
ผู้สูงวัยภายในบ้านพักแบบเฟส 1และเฟส2จากการศึกษาพื้นที่ภายในบ้านพักทั้งสองแบบ คือ พื้นที่แบบเฟส1
และเฟส2 มีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน และเป็นบ้านชั้นเดียวเพื่อรองรับการสัญจรของผู้สูงวัยได้สะดวกไม่
ต้องขึ้นบันได เพราะทางกายภาพทางร่างกายของผู้สูงวัยจะเสื่อมลง และเกิดอันตรายเมื่อเดินขึ้นหรือลง หรือ
กรณีทางสัญจรมีSTEP ทางเข้ามีพื้นที่สาหรับเก้าอี้รถเข็น Wheelchair ความลาดไม่เกิน 5 องศา และความ
ยาวไม่เกิน 7 เมตร(4.80เมตร) หรือ 1:12 คือความชัน:ความยาว(เมตร) มีพื้นที่ทางเข้าบ้านเพียงพอต่อการใช้
งาน 4.00x6.00 เมตร ภายในบ้านประกอบด้วยพื้นที่ห้องนั่งเล่น ห้องน้าสาหรับ ผู้สูงวัยโดยมีอุปกรณ์ราวจับ
และปุ่มสัญญาณฉุกเฉินภายในบ้ าน และห้องน้า พื้นที่ทานอาหาร ครั ว ห้องนอน ส่วนแบบบ้านเฟส 2 มี
ระเบียงด้านหลังซึ่งมีพื้นที่นั่งเล่น และทานอาหารได้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศเพราะมีคลองด้านหลัง ช่วง
เช้ามีพระสงฆ์มาบิณฑบาตจากทางเรือ องค์ประกอบในการใช้ชีวิตของหมู่บ้าน มีกิจกรรมการทาการเกษตร
ชมรมผู้สูงวัย สถานพยาบาล สระว่ายน้า สถานที่ออกกาลังกาย และมีรถรับส่งจากหมู่บ้านไปสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ตลาด วัด ฯลฯ มีลักษณะวัสดุที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยป้องกันอุบัติเหตุ
เสนอแนะพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นงานอดิเรกหรือของสะสม และชั้นโชว์ภาพ ผนังแสดงรูปภาพ
ทาให้หวงราลึกถึงอดีตอันน่าจดจา พื้นที่การบอกเล่าเรื่องราว(Sense of Place) พื้นที่ทาอาหารที่เป็นครัวปูน
สาหรับผู้สูงวัยที่ชอบทาอาหารไทย เครื่องเรือนที่ต อบสนองคนชรา เช่นเก้าอี้ที่ออกแบบให้มีที่กายภาพไปใน
ตัว เครื่องเรือนที่ไม่แข็งหรือนุ่มจนเกินไป พื้นที่สาหรับนั่งสมาธิ สวดมนต์ เพื่อเป็นพื้นที่ตอบสนองทางจิตใจแก่
ผู้สูงวัย
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ภาพที่13 เสนอแนะ DOUBEL WALL บ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 1

ภาพที่14 เสนอแนะ DOUBEL WALL บ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 2

ภาพที่15 เสนอแนะหลังคาสองชั้นลดความร้อน บ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 1และ2
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ภาพที่16 เสนอแนะระแนงไม้บังแดดบ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 1

ภาพที่17 เสนอแนะเสนอแนะระแนงไม้บังแดดบ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 1

ภาพที่18 เสนอแนะเพิ่มบ่อน้าให้ลมพัดพาความเย็นเข้าตัวบ้านแบบเฟส 2
ข้อเสนอแนะการออกแบบการศึกษาการใช้พลังงานภายในบ้านพักผู้สูงวัยแบบเฟส1และเฟส2
ป้องกันความร้อนสู่ตัวบ้านโดยการออกแบบDOUBEL WALLเพื่อลดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ประหยัดพลังงาน การออกแบบหลังคาสองชั้นเพื่อเพิ่มการระบายอากาศบนหลังคา ในทิศทางที่มีแดดช่วง
บ่ายจะสร้างระแนงบังแดดปลูกไม้เลื้อยเพื่อความสดชื่น และบ้านผู้สูงวัยแบบเฟส 2 เพิ่มบ่อน้าเพื่อนาพาความ
เย็นจากน้าในบ่อเข้าสู่ตัวบ้านดังรูปภาพที่ 13-18
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุม
การให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
Design and Development of a Touch Screen Based Flow Rate Tester for
Infusion Pump
ปิยะวดี เสารึก1*, สุเมธ อ่าชิต2
1*Medical Instrumentation,
King Mongkut’s University of Technology North, Bangkok
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1. บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีคนพิการและผู้สูงอายุจานวนมากที่มีความจาเป็นต้องให้ส ารละลายทางหลอดเลือดดาโดย
ใช้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา เพื่อความปลอดภัยสาหรับผู้ป่วยจึงจาเป็นต้อ งทาการ
ทดสอบความถูกต้องของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่
จาเป็นต้องทดสอบความถูกต้องคืออัตราการไหล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา โดย
ใช้โหลดเซลล์มาทาการวัดน้าหนักของสารละลาย แล้วนาสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากโหลดเซลล์ไปผ่านภาคขยาย
สัญญาณและเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล จึงส่งสัญญาณต่อไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ
แปลงค่าน้าหนักไปเป็นปริมาตร และคานวณหาค่าอัตราการไหลของสารละลาย เพื่อแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส
นอกจากนี้เครื่องที่พัฒนาขึ้นยังได้ถูกนาไปทดสอบความถูกต้อง โดยการนาเครื่องที่ได้พัฒนาขึ้นมาวัดอัตรา
การไหลของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาเทียบกับเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดามาตรฐาน ซึ่งได้ทาการวัดค่าอัตราการไหลที่ 30 ml/h 90 ml/h 100 ml/h
และ 300 ml/h ตามลาดับ จากผลการทดสอบพบว่าค่าเปอร์เซนต์ความผิดพลาดของผลการทดสอบระหว่าง
เครื่องที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องวิเคราะห์มาตรฐานมีค่าสูงสูดไม่เกิน 6% ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คาสาคัญ: อัตราการไหล; ปริมาตร; เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา; เครื่องทดสอบเครื่อง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
Abstract
Presently, a lot of persons with disabilities and elderly people need to do intravenous
infusion with infusion pump. For safety of the patient, the infusion pump must be tested
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routinely. One of the most important parameters that must be tested is flow rate. Therefore,
the objective of this work is to design and develop a touch screen based flow rate tester for
infusion pump. The implementation of this work was performed by using load cell to measure
the weight of the solution. The electrical signals from the load cell would be amplified and
converted from analog signals to digital signals before transferring to a microcontroller in
order to determine the values of the solution volume and the solution flow rate. These
values would then be displayed on the touch screen display. To validate the performance of
the developed flow rate tester, the developed tester was used to measure the flow rate of
the standard infusion pump at 4 different flow rates (30 ml/h, 90 ml/h, 100 ml/h and 300
ml/h). In addition, the infusion pump analyzer was also utilized to determine the flow rate
of the same standard infusion pump at the same flow rates. The flow rates measured from
the developed tester were then compared with the flow rates measured from the infusion
pump analyzer. The results indicate that the maximum percentages of error are within 6%,
which is in the standard range.
Keywords: Flow Rate; Volume; Infusion Pump; Infusion Pump Analyzer
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ในปัจจุบันมีคนพิการและผู้สูงอายุอยู่ในภาวะวิกฤต ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นจานวนมาก อีก
ทั้งยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับยา (Medicine) หรือสารอาหาร (Nutrient) ทางหลอดเลือดดา เพื่อการ
รักษาและเพื่อการอยู่รอด โดยส่วนใหญ่การให้สารละลายทางหลอดเลือดดาต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์
คอยไปตรวจสอบระดับน้าหรือสารละลายอยู่เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารละลายหมด หากสารละลาย
หมดจะทาให้เลือดไหลย้อนกลับ [1-2] ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย แต่ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ไม่
เพียงพอสาหรับดูแลผู้ป่วย จึงต้องอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการคิดค้นอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังอยู่เป็นจานวนมาก [3-7] รวมถึงการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ก็ต้อง
อาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา (Infusion Pump)
เพื่อช่วยเฝ้าระวังการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จาเป็นต้องมีประสิทธิภาพและความ
แม่นยาสูง สาหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดาควรมีความถูกต้องของอัตราการไหลที่ใช้กับผู้ป่วย
วิกฤติที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ และความถู กต้องของอัตราการไหลที่ใช้กับผู้ป่วยทั่ว ไปที่ค่าเฉลี่ ย
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ [8] อีกทั้งยังต้องทาการทดสอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
ทุกๆ 6 เดือน [9] โดยทดสอบกับเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดา (Infusion Pump
Analyzer) เพื่อวัดค่าอัตราการไหล (Flow Rate) ปริมาตร (Volume) และความดันอุดตันในสาย (Occlusion
Pressure) [10-11] ซึ่งเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ในปัจจุบันมีราคาแพงจึงยังไม่
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เพียงพออีกทั้งยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญและยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุม
การให้สารละลายทางหลอดเลือดดา โดยเครื่องสามารถควบคุมได้ผ่านทางหน้าจอสัมผัส เพื่อให้สะดวกต่อการ
ใช้งาน และยังสามารถแสดงกราฟค่าอัตราการไหล (Flow Rate) และปริมาตร (Volume) บนหน้าจอสัมผัส
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกข้อมูลลงบนหน่วยความจา (Memory
Card) และแสดงผลข้อมูลที่บันทึกได้บนหน้าจออีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดา
3.2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องที่พัฒนาขึ้น
4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1. วิธีการออกแบบเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรั บเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
ด้วยหน้าจอสัมผัส
4.1.1 การออกแบบโครงสร้างของเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดาด้วยหน้าจอสัมผัส
การออกแบบในส่วนโครงสร้างของเครื่องเพื่อใช้ในการวัดอัตราการไหลและปริมาตร ซึ่งประกอบไปด้วย 2
ส่วนด้วยกันคือส่วนรองรับของเหลวและส่วนตรวจวัดสัญญาณ โดยส่วนรองรับของเหลวได้เลือกใช้ บิ๊กเกอร์
สาหรับรองรับของเหลว และแผ่นอะคริลิคใสสาหรับรองรับบิ๊กเกอร์กับโหลดเซลล์ และส่วนตรวจวัดสัญญาณ
ได้เลือกใช้โหลดเซลล์สาหรับเป็นเซนเซอร์วัดค่าอัตราการไหลและปริมาตร ดังแสดงในรูปที่ 1
4.1.2 การออกแบบส่วนประมวลผลสัญญาณ
การออกแบบในส่วนประมวลผลสัญญาณ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังรูปที่ 2 ดังนี้ การรับส่งข้อมูล
ระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ แท็บเล็ตจะใช้ Serial Port แบบมาตรฐาน RS232 ด้วยความเร็ว 9600
บิต/วินาที ในการส่งข้อมูลถึงกัน เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าที่หน้าจอสัมผัส เพื่อขอข้อมูลจาก Arduino จากนั้น
Arduino ส่งแพ็คเกจข้อมูลกลับมาที่หน้าจอแสดงผล เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ให้ส่ง B ไปที่ Arduino เพื่อรีเซ็ต
ค่า สามารถอธิบ ายสั ญลั กษณ์ในรู ป ที่ 2 ดังนี้ ส่ ง A เพื่อขอข้อมูล ส่ ง B เพื่อรีเซ็ตค่า และแพ็คเกจข้อมูล
(D1&D2&D3&D4&D5&D6) : D1 คือ ปริ มาตร D2 คือ แรงดันไฟฟ้าของปริมาตร D3 คือ ค่าดิจิตอลของ
ปริมาตร ตามลาดับ
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รูปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างของเครื่องที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการวัดอัตราการไหลและปริมาตร

รูปที่ 2 แสดงโปรโตคอลระหว่าง Arduino กับ แท็บเล็ต
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4.1.3 การออกแบบส่วนแสดงผล
ในส่วนการออกแบบการสร้างส่วนแสดงผลได้เลือกใช้ แท็บเล็ต ยี่ห้อ Wise Book 803 WiFi
โดยออกแบบหน้าจอการแสดงผลดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมการทางานของส่วนการแสดงผล
การออกแบบในส่วนแสดงผล ดังรูปที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในส่วนของขั้นตอนการสร้างการ
ทางานของการแสดงผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการทางานของระบบ และส่วนของผู้ใช้งาน ในส่วน
ของการทางานของระบบ เริ่มจากการรับส่งข้อมูลผ่านทาง RS232 แล้วทาการแยกแพ็คเกจ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ต่ า งๆ จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปประมวลผลและแสดงผล นอกจากนั้ น ยั ง สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงใน
หน่วยความจา เก็บไว้เพื่อเรียกข้อมูลเก่ามาแสดงผลได้ ในส่วนของผู้ใช้งาน เริ่มจากการเชื่อมต่อแท็บเล็ต กับ
Arduino ผ่านทาง RS232 แล้วควบคุมการตั้งค่าและรีเซ็ตค่าของโหลดเซลล์ จากนั้นควบคุมการเริ่มและหยุด
การทดสอบ แล้ ว จึ งควบคุมการเรี ย กข้อมูล เก่ามาดู โดยสามารถนาข้อมูล ออกมาบนหน้าจอสั มผั ส หรือ
แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลได้ ผ่านทาง USB Port
4.2. วิธีการสร้างเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา
บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัส สามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 4 โดยสามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
4.2.1. การสร้างในส่วนการวัดค่าอัตราการไหล (Flow Rate) และปริมาตร (Volume)
ในส่วนการวัดค่าอัตราการไหลและปริมาตร ได้เลือกใช้โหลดเซลล์แบบกดและดึง (Compression
and Tension Load Cell) โดยเลือกโหลดเซลล์ที่สามารถรองรับน้าหนักได้ ตั้งแต่ 0 – 2 กิโลกรัม ซึ่งโหลด
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เซลล์ คือ เซนเซอร์สาหรับตรวจวัดน้าหนัก แรงกระทาทางกล หรือปริมาณของ Load ที่ต้องการทราบค่า
ดังนั้นเมื่อตั้งค่าอัตราการไหลที่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาที่ต้องการทดสอบ เครื่องจะ
เริ่มทาการจ่ายสารละลายผ่านทาง IV Set ตามแรงโน้มถ่วงโลก ในสัดส่วนตามที่กาหนดไว้ เข้ามาในส่วนของ
โหลดเซลล์ แล้วทาให้ Strain Gauge ภายในโหลดเซลล์มีการเปลี่ยนรูปทรง ยืด หรือ หดตัว ทาให้ค่าความ
ต้านทานที่ Strain Gauge เปลี่ยนไป จึงทาให้ค่าสัญญาณไฟฟ้าที่ออกจากโหลดเซลล์มีค่าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
สัญญาณไฟฟ้านี้จะถูกส่งต่อไปยังส่วนปรับปรุงสัญญาณต่อไป
4.2.2. การสร้างส่วนปรับปรุงสัญญาณ
ในส่วนการสร้างส่วนปรับปรุงสั ญญาณ ได้เลือกใช้ HX711 Weight Sensor Amplifier เป็นโมดูล
ขยายสัญญาณที่ได้จากโหลดเซลล์ จากนั้นได้เปลี่ยนสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลใน
รู ป แบบดิ จิ ต อล 24 บิ ต แล้ ว จึ ง ส่ ง สั ญ ญาณไปที่ Arduino เพื่ อ ประมวลผลและแสดงผลที่ ห น้ า จอสั มผั ส
(Tablet) ต่อไป โดยสาเหตุที่เลื อกใช้ HX711 Weight Sensor Amplifier แทนการต่อสั ญญาณจากโหลด
เซลล์โดยตรงเข้าที่ส่วนประมวลผล เพราะความละเอียดในการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลของ
HX711 Weight Sensor Amplifier มีความละเอียดถึง 24 บิต [12] ซึ่งมากกว่าความละเอียดในการแปลง
สัญญาณของ Arduino เองที่มีแค่ 10 บิต หาก Arduino รับสัญญาณอนาล็อกโดยตรงจากโหลดเซลล์
4.2.3. การสร้างส่วนประมวลผล
ในส่วนการสร้างส่วนประมวลผล ได้เลือกใช้ Arduino Nano (V2.3) (Digital input/output port 0
to 13, Pin No 1-2, 5-16) [13] รับสัญญาณดิจิตอลจาก HX711 Weight Sensor Amplifier เพื่อประมวลผล
สัญญาณและแสดงผลที่หน้าจอสัมผัส ดังแสดงในรูปที่ 4
4.2.4. การสร้างส่วนแสดงผล
ในส่วนการสร้างส่วนแสดงผล ได้เลือกใช้ แท็บเล็ต ยี่ห้อ Wise Book 803 WiFi ขนาดหน้าจอ 8
inches ระบบปฏิบัติการ Windows และมีหน่วยความจา 16GB การแสดงผลบนหน้าจอแท็บเล็ต โดยการ
เชื่อมต่อ กับ Arduino ผ่านทาง RS232 Port ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทางานของเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัส
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4.3. การพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา
ในส่วนของการพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดา
มาตรฐาน สามารถอธิบายได้ดังนี้
4.3.1. หน้าจอแบบสัมผัส
ในปัจจุบันเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ยังเป็นแบบ
ปุ่มกด จึงพัฒนามาเป็นแบบหน้าจอแบบสัมผัส เพื่อให้สะดวกในการใช้งานเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ โน้ตบุ๊ ค ฯลฯ ก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัส ซึ่งจะทาให้บุคลากรทางการแพทย์มี
ความคุ้นเคยกับการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัสมากกว่า
4.3.2. การตั้งค่าและแสดงผล สามารถทาทีห่ น้าจอสัมผัสบนตัวเครื่องได้เลย ไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ ทาให้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ และสะดวกต่อการใช้งาน
5. ผลการวิจัย
5.1.ผลที่ได้จากการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา
เครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา เมื่อเสร็จสมบูรณ์
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5 โดยสามารถแสดงผลเริ่มต้นบนหน้าจอสัมผัสได้ดังรูปที่ 6 แล้วจึงตั้งค่าการทดสอบ
บนหน้ าจอได้ดั งรู ป ที่ 7 เมื่อต้องการแสดงผลการวัด ค่า อั ตราการไหลและปริ มาตรในรู ปแบบของกราฟ
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 8 และหากต้องการแสดงผลการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังบนหน้าจอจะสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 9

รูปที่ 5 เครื่องทดสอบอัตราการไหลที่พัฒนาขึ้น
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รูปที่ 6 จอแสดงผลเริ่มต้น

รูปที่ 7 จอแสดงผลการตั้งค่าการทดสอบ
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รูปที่ 8 จอแสดงกราฟการวัดค่าอัตราการไหลและปริมาตร จะแสดงผลทุกๆ 1 นาที ในระหว่างการทดสอบ

รูปที่ 9 จอแสดงผลการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง
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5.2. ผลที่ได้จากการทดสอบเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
ทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 30 ml/h
เครื่องทดสอบที่พัฒนาขึ้น
เวลา
(นาที)

เครื่องทดสอบมาตรฐาน

%Error

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(%)

Volume
(%)

5

27.96

2.33

27.96

2.33

0.0

0.0

10

28.26

4.71

27.42

4.57

3.0

3.0

15

26.76

6.69

26.80

6.70

0.1

0.1

20

25.92

8.64

26.04

8.68

0.4

0.4

25

26.18

10.91

26.20

10.92

0.07

0.09

30

26.24

13.12

26.22

13.11

0.07

0.07

35

25.90

15.11

25.88

15.10

0.07

0.06

40

24.37

16.25

25.93

17.29

6.0

6.0

45

25.88

19.41

25.96

19.47

0.3

0.3

50

24.70

20.59

25.90

21.59

4.0

4.0

55

24.81

22.75

25.93

23.77

4.0

4.0

60

25.42

25.42

26.42

26.42

3.0

3.0

เลือดดา
จากผลการทดสอบการทางานของเครื่องทดสอบอัตราการไหลสาหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดดาเปรียบเทียบกับเครื่องวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ยี่ห้อ
Fluke รุ่น IDA 4 Plus โดยทาการวิเคราะห์ค่าอัตราการไหลที่ 30 90 100 และ 300 ml/h โดยแสดงผลการ
วัดค่าอัตราการไหลและปริมาตร ทุก ๆ 5 นาที เป็นเวลา 60 นาที ดังแสดงในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลที่ได้จากการทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 30 ml/h เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องที่พัฒนาขึ้นกับ
เครื่องทดสอบมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 90 ml/h เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องที่พัฒนาขึ้นกับ
เครื่องทดสอบมาตรฐาน
ทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 90 ml/h
เครื่องทดสอบที่พัฒนาขึ้น

เครื่องทดสอบมาตรฐาน

%Error

เวลา
(นาที)

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(%)

Volume
(%)

5

84.00

7.00

89.76

7.48

6.0

6.0

10

88.50

14.75

88.20

14.70

0.3

0.3

15

81.60

20.40

85.56

21.39

4.0

4.0

20

83.58

27.86

83.34

27.78

0.2

0.2

25

84.04

35.02

83.80

34.92

0.2

0.2

30

83.68

41.84

83.54

41.77

0.1

0.1

35

82.50

48.13

82.30

48.01

0.2

0.2

40

82.63

55.09

82.45

54.97

0.2

0.2

45

82.69

62.02

82.56

61.92

0.1

0.1

50

82.44

68.70

82.20

68.50

0.2

0.2

55

83.53

76.57

82.24

75.39

1.5

1.5

60

81.72

81.72

81.84

81.84

0.1

0.1
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ตารางที่ 3 ผลที่ได้จากการทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 100 ml/h เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องที่พัฒนาขึ้น
กับเครื่องทดสอบมาตรฐาน
ทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 100 ml/h
เครื่องทดสอบที่พัฒนาขึ้น
เวลา
(นาที)

เครื่องทดสอบมาตรฐาน

%Error

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(%)

Volume
(%)

5

102.84

8.57

102.48

8.54

0.3

0.3

10

99.24

16.54

99.06

16.51

0.1

0.1

15

99.32

24.83

99.20

24.80

0.1

0.1

20

97.02

32.34

96.99

32.33

0.03

0.03

25

93.36

38.90

95.66

39.86

2.4

2.4

30

94.56

47.28

94.54

47.27

0.02

0.02

35

94.57

55.17

94.57

55.17

0.0

0.0

40

94.53

63.02

94.42

62.95

0.1

0.1

45

94.56

70.92

94.48

70.86

0.08

0.08

50

95.64

79.70

94.38

78.65

1.3

1.3

55

94.32

89.46

94.28

86.43

0.04

0.03

60

95.49

95.49

95.47

95.47

0.02

0.02
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ตารางที่ 4 ผลที่ได้จากการทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 300 ml/h เปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องที่พัฒนาขึ้น
กับเครื่องทดสอบมาตรฐาน
ทดสอบค่าอัตราการไหลที่ 300 ml/h
เครื่องทดสอบที่พัฒนาขึ้น
เวลา
(นาที)

เครื่องทดสอบมาตรฐาน

%Error

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(ml/h)

Volume
(ml)

Flow Rate
(%)

Volume
(%)

5

330.60

27.55

318.60

26.55

3.0

3.0

10

297.30

49.55

303.30

50.55

1.9

1.9

15

295.08

73.77

303.20

75.80

2.0

2.0

20

291.24

97.08

297.06

99.02

1.9

1.9

25

287.73

119.89

292.32

121.80

1.5

1.5

30

282.00

141.77

289.20

144.60

2.0

1.9

35

284.53

165.98

289.37

168.80

1.6

1.6

40

284.76

189.84

288.90

192.60

1.4

1.4

45

285.00

213.81

288.66

216.50

1.2

1.2

50

284.00

236.67

288.48

240.40

1.5

1.5

55

284.33

260.64

288.32

264.30

1.3

1.3

60

283.10

283.10

288.03

288.03

1.7

1.7

6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบเครื่องที่ได้พัฒนาขึ้นโดยทาการเปรียบเทียบกับเครื่องทดสอบมาตรฐาน ยี่ห้อ Fluke
รุ่น IDA 4 Plus ที่อัตราการไหล 30 ml/h 90 ml/h 100 ml/h และ 300 ml/h ในส่วนของอัตราการไหลที่
30 ml/h ดังตารางที่ 1 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ และปริมาตรมีเปอร์เซนต์
ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของอัตราการไหลที่ 90 ml/h ดังตารางที่ 2 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ และปริมาตรมีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ใน
ส่วนของอัตราการไหลที่ 100 ml/h ดังตารางที่ 3 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์
และปริมาตรมีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์ และในส่วนของอัตราการไหลที่ 300 ml/h
ดังตารางที่ 4 พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิ ดพลาดสูงสุ ดอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ และปริมาตรมีเปอร์เซนต์ ความ
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ผิดพลาดสูงสุดอยูท่ ี่ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จะพบว่าจากผลการทดลองทั้งหมดมีค่าเปอร์เซนต์ความผิดพลาด
ของอั ต ราการไหลและปริ ม าตรสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง ค่ า ผิ ด พลาดมาตรฐานอยู่ ที่ ±5 ถึ ง ±10
เปอร์เซ็นต์ [8] ดังนั้นเครื่องทดสอบที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถวัดค่าอัตราการไหลได้อย่างถูกต้องแม่นยาตาม
มาตรฐาน นอกจากนั้นเครื่องที่ ได้พัฒนาขึ้นยังสามารถสามารถควบคุมได้ผ่านทางหน้าจอสัมผัสเพื่อให้ ผู้ใช้
สามารถใช้ได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟค่าอัตราการไหลและปริมาตรทุกๆ 1
นาที บนหน้าจอสัมผัสที่ตัวเครื่อง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึก
ข้อมูลลงบนหน่วยความจา (Memory Card) ได้อีกด้วย
จากผลงานวิจัยที่ได้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสาหรับเครื่อง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา พบว่ามีประสิทธิภาพในการวัดค่าอัตราการไหลและปริมาตร อีก
ทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยาในการวัดใกล้เคียงกับเครื่องทดสอบมาตรฐานโดยอ้างอิงจากการนาผลการทดสอบ
ของทั้งสองเครื่องมาเปรียบเทียบกัน โดยเครื่องที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถนามาใช้แทนเครื่องทดสอบมาตรฐานได้
โดยเฉพาะนาไปใช้กับโรงพยาบาลชนบทที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือโรงพยาบาลที่ไม่มีงบประมาณซื้อเครื่องมือ
แพทย์ที่มีราคาแพง ซึ่งเครื่องที่ได้พัฒนาขึ้น มีราคาถูกและสะดวกต่อการใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องทดสอบ
มาตรฐาน ถ้าในอนาคตมีการพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหล ควรเพิ่มฟังก์ชั่ นการวัดค่าความดันอุดตันใน
สาย พร้อมทั้งควรเพิ่มหน่วยความจาในตัวเครื่องเพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น และควรปรับปรุ งการแสดงผล
ในรูปแบบของกราฟให้เป็นแบบ Real Time เพื่อให้ได้เครื่องที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตให้มีฟังก์ชั่นการทางานที่
สมบูรณ์แบบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ แผนกเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ที่ให้คาแนะนาตลอดจนอานวยความสะดวก
ในการใช้เครื่องมือทดสอบ
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แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Design Guideline of Physical Environment Improving in Condominium
Case Study of Sub-Sin 26-7 Community Building, Klong Toey, Bangkok
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้สูงอายุในอาคารชุด
สําหรับพักอาศัย และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร เน้นศึกษารากของปัญหา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการสหสาขาวิชา บนพื้นฐาน
การบําบัดฟื้นฟูโดยชุมชน ผสานกับสภาพแวดล้อมเพื่อการบําบัด และหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ใช้วิธีเจาะจงตามเกณฑ์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 68 คน และกรณีศึกษา 6
ห้ อ ง ผลสรุ ป ออกแบบต้ อ งเน้ น ความปลอดภั ย และ S.A.F.E คื อ Social interaction มี ก ารส่ ง เสริ ม
Accessibility ต้องเน้นการเข้าถึงที่สะดวก Flexible in use มีพื้นที่ยืดหยุ่ นต่อกิจกรรม และ Encourage
participation คือกระตุ้นให้เกิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
คําสําคัญ: อาคารชุด; ผู้สูงอายุ; สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ; การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
Abstract
This research objective aims to conclude the current situation for the elderly at SubSin 26-7 Community Building, Klong Toey, Bangkok and to suggest design guidelines of
improving this condominium. This research emphasizes to explore the root problems with
participatory process and multi-disciplinary base on CBR: community base rehabilitation
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integrate with healing landscape, universal design, Thai laws and global standards. The
sampling size selected by Purposive Sampling technique. We have 68 questionnaires and 6
rooms of case study. As the result all design and improvement should base on S.A.F.E: Social
interaction, Accessibility, Flexible in use, Encourage participation
Keywords: condominium; environment for the elderly; the elderly; universal design
2. ความเป็นมาและความสําคัญ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการ
พัฒนาพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมูลค่าที่ดินมหาศาล ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการจัดที่อยู่อาศัยใน
ลักษณะของแฟลต หรืออาคารสูง โดยเน้นหลักการการพัฒนาพื้นที่ ที่อยู่อาศัย โดยประชาชนไม่เดือดร้อนย้าย
ที่อยู่ แต่เป็นการพัฒนาปรับปรุงชุมชนให้สะอาด เป็นระเบียบ สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนเอง
ประชาชนผู้อยู่อาศัย ขณะเดียวกันการดํารงชีวิตของประชาชนนั้นต้องได้รับการพัฒนาและดํารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพควบคู่กันไป
ปัจจุบันในชุมชนริมคลองไผ่สิงโต ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็น
พื้นที่ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มีการจัดพื้นที่การอยู่อาศัยโดยจัดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบอาคารสูง เรียกว่า ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุด 2
อาคาร สูง 7 ชั้น และ 26 ชั้น สามารถให้บริการพื้นที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 664 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยได้พัน
กว่าราย ซึ่งในจํานวนผู้อยู่อาศัยมีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาศัยใช้ชีวิตในห้องพักอาคารสูงนี้ต้องปรับการอยู่
อาศั ย จากการเคยอาศั ย ในพื้ น ที่ เ ชิ ง ราบ เคยอยู่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ที มี เ นื้ อ ที่ บ ริ เ วณที่ ส ามารถทํ า กิ จ กรรมได้
หลากหลายกว่ าอาคารสู ง จากการตระหนั ก ถึ ง แนวโน้ ม ของการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ ใ นเมื อ งใหญ่ ที่ จ ะ
เปลี่ยนไป รวมทั้งการคํานึงถึงการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดในการใช้พื้นที่ วิถีชีวิต การอยู่อาศัยที่ขาด
การมีปฏิสัมพันธ์ หรือการไม่สามารถมีกิจกรรมสังคมในรูปแบบที่คุ้นเคยจากสภาพแวดล้อมที่จํากัด ไม่สะดวก
ในการขึ้นลงอาคารสูง เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ดังนั้นโครงการนี้จึง
เป็ นการดํ าเนิ นการที่ จะพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตผู้สู งอายุ ที่อ าศั ยในอาคารสู งชุมชนริม คลองไผ่ สิงโต โดยการ
ออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสําหรับพักอาศัยที่สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรม และการดําเนินชีวิตผู้สูงอายุในอาคารสูงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้สูงอายุในอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสําหรับพักอาศัย
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4. นิยามศัพท์
อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้
เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
(พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522)
ผู้สูงอายุ ในงานวิจัยนี้กําหนดให้ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุม่
เตรียมตัวเข้าสูงวัยสูงอายุตามกฎหมาย คือ ผู้ที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในชุมชนอาคารทรัพย์สิน
26ชั้น และอาคารทรัพย์สิน7ชั้น ริมคลองไผ่สงิ โต กรุงเทพมหานคร
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ เน้นการศึกษารากของปัญหา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ผ่านกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มในระดั บ ต่ า ง ๆ โดยบู ร ณาการสหสาขาวิ ช า บนพื้ น ฐานการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู โ ดยชุ ม ชน ผสานกั บ
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การบํ า บั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ยั ง ต้ อ งเน้ น การ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและการใช้งานที่แตกต่างกัน

กาย

จิต
สังคม

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชุ ม คณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ภาพแวดล้ อ มฯ เพื่ อ วางแผนการ
ดําเนินการ (คณะทํางาน 15 คน ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 คน 2.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นกายภาพสํ า หรั บ ผู้ สู ง อ่ า ยุ ได้ แ ก่ อาจาร ย์ ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 คน 3.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนและพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนชุมชน 1 คน เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน 1 คน ผู้แทนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3 คน ผู้แทนผู้สูงอายุในอาคารสูง 3 คน)
2. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ลงสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุ สภาพปัญหาความต้องการ ดําเนิน
กิจกรรม ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่
3. จั ด การประชุ ม ติ ด ตามผล การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มสํ า รวจ การจั ด เวที เ พื่ อ เกิ ด กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4. จัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจพื้นที่อยู่อาศัยสําหรั บผู้สูงอายุ(Site survey
form) เพื่ อ สํ า รวจข้ อ มู ล สภาพพื้ น ที่ พฤติ ก รรมการใช้ พื้ น ที่ และจุ ด เสี่ ย งในการใช้ พื้ น ที่ และจั ด ทํ า แบบ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อเก็บข้อมูลทั่วไป ข้อจํากัดในการดํารงชีวิต
และความต้องการด้านกายภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ความต้องการ ลักษณะการทํากิจกรรม การใช้พื้นที่
ชนิด/ประเภทของกิจกรรมที่สนใจ ความต้องการใช้พื้นที่

ภาพที่ 2. จัดทําแบบสํารวจห้องพักและแบบสํารวจพื้นที่ส่วนกลาง

ภาพที่ 3. ประชุมวิพากษ์เครื่องมือวิจัย 12-09-2559
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ภาพที่ 4. การสํารวจพื้นที่ส่วนกลางโดยบุคคลากรสหสาขาวิชาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ภาพที่ 5. การสํารวจห้องพักโดยบุคคลากรสหสาขาวิชาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
5. กําหนดกลุ่มตัวอย่างและเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการเลือก โดยมีเกณฑ์ คือ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิต
มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับความเห็นชอบจากประชาคม สรุปได้พื้นที่ศึกษา 6 ห้อง และ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์ โดยวิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ (บุญชุม ศรีสะอาด,2535) โดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 15 ของจํานวนประชากร 400 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวนไม่ต่ํากว่า 60 คน
6. การออกแบบพื้นที่โดยเน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การใช้
งานได้เหมาะสม ปลอดภัย เอื้ออาทรต่อกลุ่มผู้สูงอายุ
7. นําเสนอแบบการออกแบบพื้นที่ โดยเน้นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน พื้นที่ใช้สอยส่วน
บุ ค คล ส่ ว นพื้ นที่ ส าธารณะที่ ป ลอดภั ย เหมาะกั บ สภาพการเปลี่ ยนแปลงวั ย สู ง อายุ ให้ แ ก่ ค ณะทํ างานฯ
ประชาคมผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
8. จัดหาทรัพยากร แหล่งงบประมาณในการดําเนินงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พื้นที่ต้นแบบ
9. ดําเนินการปรับปรุง จัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ ผู้อยู่อาศัย
10.ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่ ติดตามผล
11.ถอดบทเรียนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และร่วมนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พื้นที่หลังดําเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี
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12.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายความรู้จากการดาเนินการสู่เครือข่าย ชุมชนภาคีพื้นที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ ในเวทีการประชุมระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เวทีระดับชาติ และการสื่อสาร
สาธารณะต่างๆ
กระบวนการดาเนินงาน
ตั้งคณะทางาน
รับผิดชอบด้านการปรับปรุง

จัดทาแบบสารวจ
เพื่อลงพื้นที่สารวจห้องพัก และพื้นที่
ส่วนกลาง ของผู้สูงอายุในอาคารสูง
01/04/2559
ลงพื้นที่
สารวจและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
จานวน 6 ห้อง

ปรับแก้พื้นที่ส่วนกลาง
ภายในอาคาร
ตามผลการสารวจ
ลงพื้นที่
สารวจข้อมูลผู้สูงอายุและประชากรใน
อาคารสูง

นาเสนอแบบต่อ
ผู้สูงอายุและ

ปรับแก้พื้นที่
ส่วนกลางภายนอก
อาคาร

จัดทาแบบสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ
(ประชากรในอาคารสูง)
05/07/2559

ออกแบบ
ปรับปรุงพื้นที่ที่เหมาะสม
สาหรับผู้สูงอายุแต่ละห้อง

นาเสนอคณะทางาน

นาเสนอแบบห้องพักต่อ
ผู้สูงอายุ/
ผู้ใช้งานพื้นที่จริง

28/04/2559
นาเสนอคณะทางาน
รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะ
ออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง เพิ่มเติม

จัดทาแบบปรับปรุง
ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 6. กระบวนการดาเนินงาน
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
a. ผลการส ารวจข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ใ นอาคารชุ ด ส าหรั บ พั ก อาศั ย กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนอาคาร
ทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ด้านข้อมูลทั่วไปและการดารงชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุที่สัมภาษณ์จานวนทั้งสิ้น 68 คน
ร้อยละ 29.5 เป็นเพศชาย จานวน 26 คน และร้อยละ 47.7 เป็นเพศหญิง จานวน 42 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ร้อยละ 32.6 มีอายุระหว่าง 60-65 ปี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนไหวเองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการ
เคลื่อนไหว ร้อยละ 59.1 ใช้อุปกรณ์ เช่นไม้เท้า รถเข็น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.8มีโรคประจา เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน เส้นเลือดในสมองตีบ ไขมันในเส้นเลือด
ไทรอยด์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้อกระจก ผู้ดูแลยามเจ็บป่วยคือบุตรหลานร้อยละ 44.1และคู่สมรสร้อยละ 17.6
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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ภายในห้องมากที่สุดร้อยละ 52.50 ประมาณ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยในอาคารในลักษณะเคยได้พูดคุยทักทายร้อยละ 42.7 และมีความสนิทสนมกันร้อย
ละ 25.6 แปลว่าส่วนใหญ่รู้จักหน้าตากัน เพราะเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ด้านการพักอาศัย พบว่า การพักอาศัยของผู้สูงอายุมีการกระจายตัวอยู่ในทุกชั้น ชั้นละ
1-2 คน โดยชั้นที่มีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากที่สุด คือ ชั้น 18 จํานวน 8 คน รองลงมาชั้น 10 11
และ 22 มีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ชั้นละ 5 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักของตนเองคิดเป็นร้อยละ
75.3 และผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับลูกหลานในห้องเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 59.8
จากข้อมูลข้างต้น ที่การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีการกระจายตัวอยู่ทุกชั้นของอาคาร ดังนั้น
การจัดปรับสภาพแวดล้อมและการเสริมพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกจึงต้องมีการกระจาย
ตัวอย่างทั่วถึงทุกชั้น ทั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่กับบุตรหลาน ซึ่งมีข้อดีคือ ยังมีผู้ช่วยดูแล แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพิ่มเติม พบว่า แม้จะอยู่กับลูกหลาน แต่ในตอนกลางวันเกือบทั้งหมดต้องอยู่คนเดียวเนื่องจากลูก หลาน
ออกไปทํางานในช่วงกลางวัน ทําให้ผู้ดูแลไม่สามารถดูแลได้ในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการดํารงชีวิตอิสระให้กับผู้สูงอายุจึงต้องเข้ามามีบทบาอย่างยิ่ง
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผู้สูงอายุมีมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ โทรทัศน์ ตู้เย็น โทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้า วิทยุ โดยพบว่าทุกห้องพักอาศัยมีโทรทัศน์ทุกห้องพัก
นอกกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว แอร์คอนดิชั่น สิ่งอํานวยความ
สะดวกส่วนกลางในอาคารที่มีความสําคัญที่สุดต่อผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ห้องพยาบาล สวนพักผ่อน ออกกําลัง
กาย และห้องออกกําลังกาย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกบางอย่างมีข้อดี เช่น การดูโทรทัศน์ การ
ฟังวิทยุ จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุมีคงวามผ่อนคลาย แต่ก็มีข้อเสียบ้างหากดูโทรทัศน์นานเกินไป จึงควรมีการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ เสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การใช้สิ่งอํานวยความสะดวกบางอย่างในวัยสูงอายุ
อาจเกิดการผิดพลาดควรมีการระวังเป็นพิเศษ เช่น เตารีด หม้อหุงข้าว เป็นต้น ส่วนการใช้เทคโนโลยีนั้น
พบว่า ผู้สูงอายุมีโทรศัพท์มือถือ และเริ่มมีความสามารถใช้เพิ่มติดต่อได้มากขึ้น แต่ควรเลือกขนาดและหน้าจอ
ที่เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ
ด้านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมสันทนาการที่ผู้สูงอายุชอบ 5 อันดับแรก คือ กิจกรรมของ
ชมรมผุ้สูงอายุ เช่น แอโรบิค ปลูกผัก นั่งพักผ่อนเดินเล่น ฟังเพลง ทําอาหาร รําวง ในขณะอยู่ในห้องพัก
กิจกรรมที่ทําบ่อยที่สุดของผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก คือ ดูโทรทัศน์/ดูวิดีโอ นอนพักผ่อน นั่งพักผ่อนชมวิว ออก
กําลังกาย เช่น เดินแกว่งแขนในบ้าน และการทํางานบ้าน สถานที่ออกกําลังกายส่วนใหญ่อยู่ภายในห้องพัก
อาศัยร้อยละ 22.8 และบริเวณโดยรอบอาคารร้อยละ 16.5
ด้านการใช้พื้นที่และอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 ไม่มีปัญหาในเรื่องพื้นที่ใช้
สอยของห้องพัก ปัญหาที่เกิดจากการอยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อ อื่นๆ (เช่น ไม่มีปัญหา ทิ้งขี้บุหรี่ ห้อง
ด้านบนรดน้ําต้นไม้) รองลงมากลิ่นขยะ/กลิ่นปัสสาวะ และปัญหาลิฟต์ค้าง ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
ในห้องพัก (ร้อยละ 65.2) มีคงมีบางส่วนที่เคยประสบอุบัติเหตุในห้องพัก เช่น ลื่นล้มบริเวณระเบียงหลังห้อง
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เนื่องจากจากคราบน้ํายาซักผ้า ลื่นล้มภายในห้องน้ําเนื่องจากห้องน้ําลื่น และส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ ส่ว นกลาง(ร้ อยละ 70.8) มีบางส่วนที่เคยประสบอุบัติเหตุ เช่ น บริเวณหน้ าลิ ฟต์เ นื่ องจากหน้ ามื ด
ทางเดินส่วนกลางเนื่องจากแม่บ้านถูพื้นเปียกเกินไป
ด้านสภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันภายในห้องพักอาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการ
ใช้พื้นที่อเนกประสงค์ (ร้อยละ 79.7) ห้องน้ํา (ร้อยละ 85.5) ระเบียงหลังห้องร้อยละ (78.9) แต่มีบางส่วนที่
ระบุว่ามีปัญหา เช่น พื้นลื่น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่าห้องพักอาศัยมีแสงสว่างที่เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 75)
ห้องพักอาศัยมีการระบายอากาศที่ดี (ร้อยละ 77.5) ไม่มีเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 62.9)
ด้านสภาพที่อยู่อาศัยปัจจุบันบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 ไม่มี
ปัญหาในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 70.8 มีความเห็นว่าลักษณะทางเข้าอาคารมีความ
เหมาะสมแล้ว ส่วนที่เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมร้อยละ 56.2 เช่น มีคนวางของในพื้นที่ส่วนกลาง ผู้สูงอายุไม่มี
ปัญหาในการขึ้น-ลง โดยใช้ลิฟต์โดยสาร ส่วนที่มีปัญหา เช่น ลิฟต์ค้างบ่อย ปุ่มกดเสีย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อย
ละ 66.7 ไม่เคยใช้ทางลาดเนื่องจากอาคารไม่มีทางลาด และอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตัวเองได้
(ส่วนที่ระบุว่ามีน่าจะหมายถึงส่วนที่เป็นทางลาดไม้ที่จัดทําขึ้นเฉพาะ) พื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคารมีความ
เหมาะสมแล้ว (ร้อยละ 67.8)
ด้านความคิดเห็นต่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 67.8 คิดว่าที่อยู่
อาศัยสําหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะหลากหลายวัยและอายุอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 34.5% คิดว่าลักษณะที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุควรเป็นหลังๆ แยกห่างกัน รองลงมาร้อยละ 13.8 เห็นว่าอาจเป็นหลังติดกันบ้าง ร้อยละ
70.9 เห็ฯว่าที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุควรมีสมาชิกอยู่อาศัยร่วมกัน เช่น ลูก หลาน บริการที่ผู้สูงอายุเห็นควร
ให้มีในโครงการ (โดยเสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ แพทย์มาตรวจเป็นระยะ พยาบาลประจําสถานที่ บริการซ่อมแซม
อุปกรณ์ภายในห้องพักอาศัยและรถรับส่งไปยังสถานที่ต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวก ที่ควรให้อยู่ในโครงการ
โดยเสียค่าใช้ จ่ายคือ ศูนย์บําบัดสุขภาพ สวนสุขภาพ และลานกิจกรรมภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมี
ความเห็นเพิ่มเติม เช่น ไม่ควรมีกิจกรรมที่เก็บค่าใช้จ่ายเพราะผู้สูงอายุไม่มีรายได้
b. ผลการสํ า รวจสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นอาคารชุ ด สํ า หรั บ พั ก อาศั ย
กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
การสํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารชุดพักอาศัยของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น พื้นที่ภายนอกอาคาร 2 พื้นที่ พื้นที่
ส่วนกลางภายในอาคาร 2 พื้นที่ และพื้นที่ห้องพัก จํานวน 6 ห้อง โดยใช้วิธีลงมติผ่านที่ประชุมประชาคมและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์ในการเลือก คือ 1. ความจําเป็นด้านสุขภาพร่างกาย 2. ความพร้อมของ
เจ้าของห้องพัก 3. อันตรายและความเสี่ยงที่พบในห้องพัก ทั้งนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้จะไปเปิดเผยชื่อผู้สูงอายุในแต่
ละกรณีศึกษา แต่จะยังคงวิเคราะห์มิติอื่น ๆ ทั้งด้านสุขภาพ กาย ใจ สังคม และ สภาพแวดล้อม เพื่อนําไปสู่
ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
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หลังจากสรุปกรณีศึกษาได้แล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน สรุปได้ ขั้น คือ 1. การ
เข้าเยี่ยมพูดคุยและสัมภาษณ์ 2.การประเมินพื้นที่จากการใช้แบบสํารวจ 3. การนําเสนอแนวทางการออกแบบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้สูงอายุ เจ้าของห้อง ผู้ท่ีอยู่ร่วมห้อง นิติบุคคล เป็นต้น เนื่องจาก key success
factor อย่างหนึ่งคือ การปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย จึง
ต้องมีการถามความเห็น และต้องมีทางเลือกให้ผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เพียงเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แต่ยัง
เป็นการสอบทานการออกแบบอีกด้วย 4. นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5. สรุปแบบขั้นสุดท้าย
รายละเอียดโดยสรุปพื้นที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้
i. ห้องพัก
กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47 ปัญหาที่พบ คือ ประตูห้องน้ํ าเป็ นแบบเปิดเข้ าสู่
ภายใน กีดขวางการใช้งานพื้นที่ภายใน มีการวางอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งสองฝั่งกีดขวางทางเดิน มีการวางตู้เย็น
และตู้เก็บของล้ําแนวประตูห้องน้ํา ทําให้ทางเข้ามีขนาดแคบ ภายในห้องพักผู้สูงอายุค่อนข้างทึบ แสงสว่างไม่
เพียงพอ โต๊ะทานอาหารที่ผู้สูงอายุใช้ลากมานั่งทานบริเวณเตียงนอนไม่สอดคล้องกับความสูงของเตียง เตียง
ผู้สูงอายุค่อนข้างสูง เมื่อผู้สูงอายุนั่งห้อยเท้า เท้าผู้สูงอายุไม่เหยียบพื้น ในอนาคตผู้ดูแลมีแผนการเปลี่ยนที่
นอนให้ใหญ่เท่าเตียงจากเดิม 3 ฟุต เป็น 5 ฟุต โถส้วมมีการปรับให้เป็นโถชนิดนั่งราบแล้ว แต่ไม่ทําการรื้อ
ถอนแท็งก์น้ําเดิมออก โดยติดตั้งทับแท็งก์เดิม ทําให้กินพื้นที่ด้านหน้าโถยิ่งขึ้น แม้บริเวณพื้นที่อาบน้ําจะเป็น
แบบฝักบัว แต่มีถังรองน้ําทําให้พื้นที่อาบน้ํามีขนาดแคบ

ภาพที่ 7. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47

หน้าที่ 513

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ภาพที่ 8. การนําเสนอข้อมูลย้อนกลับและการระบุปัญหาต่อผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47
แบบสอบทานข้อเสนอแนะการปรับปรงห้องพัก กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47

ภาพที่ 9. ตัวอย่างแบบสอบทานข้อเสนอแนะการปรับปรุงห้องพักในการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับ
ผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47
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ภาพที่ 10. ตัวอย่างการนําเสนอแบบทางเลือกในการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุด
กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้นห้องพักผู้สูงอายุ เป็นการเบื้องที่ผิวหยาบ
ขยายขนาดห้องน้ํา ติดตั้งราวจับรูปตัว L บริเวณโถส้วม ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับก๊อกน้ําเป็น
ก้านโยก ปรับพื้นที่อาบน้ํา ให้สามารถนั่งอาบได้ ปรับฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิดประตูเป็นแบบ
ก้านโยก และมีระบบล็อคที่สามารถเปิดจากภายนอกได้ในกรณีฉุกเฉิน (ประตูเปิดเข้าเหมือนเดิม) ปรับโต๊ะ
รับประทานอาหาร อาจใช้แบบมีล้อเลื่อนให้สามารถรับประทานอาหารบนเตียงได้ เพิ่มราวจับที่จําเป็นภายใน
ห้อง เช่น จากประตูมาสู่ที่นอน จากที่นอนไปสู่ห้องน้ํา เพิ่มราวจับช่วยพยุงตัวลุกขึ้นนั่งหรือยืนบริเวณเตียง
นอน จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ เพิ่มชั้นวางของ เพิ่มแสงสว่างภายในห้องหลักและห้องน้ํา ติดตั้งสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือ เพิ่มที่นอนแบบเลื่อนออกจากใต้เตียงได้ สําหรับผู้ดูแลที่นอนข้างเตียงเพื่อความยื ดหยุ่ น
สําหรับข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 1 โดยเฉพาะการขยายขนาดห้องน้ํามา
ด้านในห้อง เนื่องจากต้องการคงพื้นที่บริเวณระเบียงไว้ โดยสรุปแนวทางการออกแบบดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 11. การออกแบบปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 1 ห้อง 190/47
กรณีศึกษาที่ 2 ห้อง 190/144 ปัญหาที่พบ คือ พื้นภายในและภายนอกห้องน้ํา
เป็นพื้นต่างระดับ 9 เซนติเมตร ประตูห้องน้ําเป็นแบบเปิดเข้าสู่ภายในกีดขวางการใช้งานพื้นที่ภายใน พื้นที่
อาบน้ําเป็นแบบฝักบัว แต่ไม่สามารถปรับระดับได้ ที่นอนของผู้สูงอายุเป็นที่นอนฟูก ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป
แต่เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นอัมพฤกษ์ จึงไม่มีแรงลุกขึ้นนั่งจากเตียงเองได้ และบริเวณเตียงนอนไม่มีราวกันตก
พื้นห้องครัวต่างระดับกับพื้นภายในห้อง มีเครื่องใช้วางชิดผนังทั้ง 2 ฝั่ง

ภาพที่ 12. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 2 ห้อง 190/144
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้ นห้องพักผู้สูงอายุ เป็นการเบื้องที่ ผิว
หยาบ ติดตั้งราวจับรูปตัว L บริเวณโถส้วม ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับพื้นที่อาบน้ํา ให้สามารถ
นั่งอาบได้ ปรับฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิดประตูเป็นแบบก้านโยก และมีระบบล็อคที่สามารถ
เปิดจากภายนอกได้ในกรณีฉุกเฉิน (ประตูเปิดเข้าเหมือนเดิม) เพิ่มราวกันตกบริเวณเตียงนอนแบบเก็บได้
เพิ่มราวจับช่วยพยุงตัวลุกขึ้นนั่งหรือยืนบริเวณเตียงนอน ติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ดังภาพที่ 14
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190/144

ภาพที่ 13. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 2 ห้อง 190/144
กรณีศึกษาที่ 3 ห้อง 190/171 ปัญหาที่พบ คือ พื้นภายในและภายนอกห้องน้ํา
ต่างระดับ 9 เซนติเมตร ประตูห้องน้ําเปิดเข้าสู่ภายในกีดขวางการใช้งานพื้นที่ ที่อาบน้ําฝักบัวไม่สามารถปรับ
ระดับ ที่นอนของผู้สูงอายุเป็นที่นอนฟูก ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป แต่เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง จึงไม่มีแรงลุกขึ้นนั่งจากเตียงได้ บริเวณลูกกรงหน้าต่างหน้าห้องพักผู้สูงอายุใช้ในการกายภาพบํ าบัด
ประจําวัน โดยผู้สูงอายุใช้การผูกราวเหล็กติดกับลูกกรงหน้าต่าง ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถรับน้ําหนักใน
ปริมาณมากได้ พื้นห้องครัวต่างระดับกับพื้นภายในห้อง มีเครื่องใช้วางชิดผนังทั้ง 2 ฝั่งกีดขวางการสัญจร

ภาพที่ 14. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 3 ห้อง 190/171
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเป็นการเบื้องผิวหยาบ ติดตั้งราวจับรูป
ตัว L บริเวณโถส้วม ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับก๊อกน้ําเป็นก้านโยก ปรับพื้นที่อาบน้ําให้นั่งอาบ
ได้ ปรับฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิดประตูเป็นแบบก้านโยก และมีระบบล็อคที่สามารถเปิดจาก
ภายนอกได้ในกรณีฉุกเฉิน (ประตูเปิดเข้าเหมือนเดิม) เพิ่มราวจับที่จําเป็นภายในห้อง เช่น จากประตูมาสู่ที่
นอน จากที่นอนไปสู่ห้องน้ํา เพิ่มราวจับบริเวณที่นอนของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวนั่งได้ จัดเก็บของให้
เป็นระเบียบ เพิ่มชั้นวางของบริเวณด้านหน้าห้องน้ํา เพิ่มแสงสว่างในห้องหลักและห้องน้ํา ติดตั้งสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือ ปรับราวสําหรับกายภาพบําบัดด้านหน้าห้องพักให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 15. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 3 ห้อง 190/171
กรณีศึกษาที่ 4 ห้อง 190/241 ปัญหาที่พบ คือ โถส้วมเป็นชนิดนั่งยอง มีระบบ
แท็งก์ด้านหลังแต่ไม่สามารถใช้งานได้ พื้นที่อาบน้ําเป็นแบบฝักบัว แต่ไม่สามารถปรับระดับได้ ประตูห้องน้ํา
เป็นแบบเปิดเข้าสู่ภายในกีดขวางการใช้งานพื้นที่ภายใน พื้นภายในและภายนอกห้องน้ํา เป็นพื้นต่างระดับ 11
เซนติเมตร ระดับพื้นภายในและภายนอกห้องพักของผู้สูงอายุต่างระดับกัน 7 เซนติเมตร พื้นห้องครัวต่าง
ระดับกับพื้นภายในห้อง มีเครื่องใช้วางชิดผนังทั้ง 2 ฝั่ง กีดขวางทางเดิน ที่นอนของผู้สูงอายุเป็นที่นอนแบบปู
ผ้ารองนอน ซึ่งมีลักษณะแข็ง ในขณะที่ผู้สูงอายุใช้เวลาและการทํากิจกรรมหลักบริเวณที่นอน

ภาพที่ 16. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 4 ห้อง 190/241
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้ นห้องพักผู้สูงอายุ เป็นการเบื้องที่ ผิว
หยาบ เปลี่ยนโถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ แบบติดตั้งแท็งก์น้ําบริเวณด้านหลัง ติดตั้งราวจับรูปตัว L บริเวณโถส้วม
ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับก๊อกน้ําเป็นก้านโยก ปรับพื้นที่อาบน้ํา ให้สามารถนั่งอาบได้ ปรับ
ฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิดประตูเป็นแบบก้านโยก และมีระบบล็อคที่สามารถเปิดจากภายนอก
ได้ในกรณีฉุกเฉิน (ประตูเปิดเข้าเหมือนเดิม) เพิ่มราวจับที่จําเป็นภายในห้อง เช่น จากประตูมาสู่ที่นอน จากที่
นอนไปสู่ห้องน้ํา จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ เพิ่มชั้นวางของ เพิ่มแสงสว่างภายในห้องหลักและห้องน้ํา ติดตั้ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือ เปลี่ยนที่นอนจากผ้าปูรองนอนเป็นที่นอนฟูก เพื่อไม่ให้แข็งหรือนิ่มจนเกินไป
ทําทางลาดเข้าสู่ห้องพักผู้สูงอายุ เนื่องจากระดับพื้นภายในและพื้นภายนอกห้องต่ างระดับกั น ในขณะที่
ผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็น โดยสรุปแนวทางการออกแบบดังภาพที่ 18
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ภาพที่ 17. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 4 ห้อง 190/241
กรณีศึกษาที่ 5 ห้อง 190/244 ปัญหาที่พบ คือ โถส้วมเป็นชนิดนั่งยอง มีระบบ
แท็งก์ด้านหลังแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ประตูห้องน้ําเป็นแบบเปิดเข้าสู่ภายใน กีดขวางการใช้งานพื้นที่ภายใน
พื้นที่อาบน้ําเป็นแบบฝักบัวแต่ไม่สามารถปรับระดับได้ พื้นห้องครัวต่างระดับกับพื้นภายในห้อง มีเครื่องใช้วาง
ชิดผนังทั้ง 2 ฝั่ง กีดขวางทางเดิน

ภาพที่ 18. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 5 ห้อง 190/244
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้ นห้องพักผู้สูงอายุ เป็นการเบื้องที่ ผิว
หยาบ เปลี่ยนโถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ แบบติดตั้งแท็งก์น้ําบริเวณด้านหลัง ติดตั้งราวจับรูปตัว L บริเวณโถส้วม
ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับก๊อกน้ําเป็นก้านโยก ปรับพื้นที่อาบน้ํา ให้สามารถนั่งอาบได้ ปรับ
ฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิดประตูเป็นแบบก้านโยก และมีระบบล็อคที่สามารถเปิดจากภายนอก
ได้ในกรณีฉุกเฉิน (ประตูเปิดเข้าเหมือนเดิม) เพิ่มราวจับที่จําเป็นภายในห้อง เช่น จากประตูมาสู่ที่นอน จากที่
นอนไปสู่ห้องน้ํา เพิ่มราวจับบริเวณที่นอนของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวนั่งได้ ติดตั้งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือโดยสรุปแนวทางการออกแบบดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 19. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 5 ห้อง 190/244
กรณีศึกษาที่ 6 ห้อง 194/14 ปัญหาที่พบ คือ หน้าห้องพักเป็นพื้นต่างระดับ สูง 9
เซนติเมตร ทางเดินในห้องค่อนข้างมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ พื้นห้องครัวต่างระดับ 9 เซนติเมตร ด้านหน้า
ทางเข้ามีเครื่องซักผ้าขวางอยู่ ทําให้ทางเข้ามีลักษณะแคบ โถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ แต่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งทิศ
ทางการวางตําแหน่งกลางห้องน้ํา ทําให้กีดขวางพื้นที่ภายในห้อง ประตูห้องน้ําเป็นแบบเปิดเข้าสู่ภายใน กีด
ขวางการใช้งานพื้นที่ภายใน พื้นที่อาบน้ําเป็นแบบฝักบัว แต่ไม่สามารถปรับระดับได้ อีกทั้งยังมีการสร้างธรณี
เพื่อกั้นระหว่างพื้นที่แห้งและพื้นที่เปียกด้วย บริเวณพื้นที่นอนของผู้สูงอายุค่อยข้างทึบ มีที่ว่างด้านข้างเตียง
จํานวน 1 ด้าน ไม่มีราวจับช่วยพยุงเมื่อผู้สูงอายุลุกนั่ง ทําให้ผู้สูงอายุต้องเกาะบริเวณหัวเตียงเป็นหลัก

ภาพที่ 20. สภาพทั่วไปของกรณีศึกษาที่ 6 ห้อง 194/14
แนวทางการปรับปรุง คือ เปลี่ยนวัสดุปูพื้ นห้องพักผู้สูงอายุ เป็นการเบื้องที่ ผิว
หยาบ ปรับโถส้วมเป็นชนิดนั่งราบ แบบติดตั้งแท็งก์น้ําบริเวณด้ านหลัง โดยลดขนาดให้เล็กลง และปรับ
ตําแหน่งไม่ให้กีดขวางทางเดิน ติดตั้งราวจับรูปตัว L บริเวณโถส้วม ปรับระดับห้องน้ําไม่ให้มีธรณีประตู ปรับ
ก๊อกน้ําเป็นก้านโยก ปรับพื้นที่อาบน้ํา ให้สามารถนั่งอาบได้ ปรับฝักบัวให้ยืดหยุ่นปรับระดับได้ ปรับลูกบิด
ประตู เ ป็ น แบบก้ า นโยก และมี ร ะบบล็ อ คที่ ส ามารถเปิ ด จากภายนอกได้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น (ประตู เ ปิ ด เข้ า
เหมือนเดิม) เพิ่มราวจับที่จําเป็นภายในห้อง เช่น จากประตูมาสู่ที่นอน จากที่นอนไปสู่ห้องน้ํา เพิ่มราวจับ
บริเวณที่นอนของผู้สูง อายุ เพื่ อให้ผู้สู งอายุพ ยุ งตั วนั่งได้ เพิ่มแสงสว่างภายในห้องหลัก และห้องน้ํา ติดตั้ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือ โดยสรุปแนวทางการออกแบบดังภาพที่ 22
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ภาพที่ 21. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้สูงอายุในอาคารชุด กรณีศึกษาที่ 6 ห้อง 194/14
ii. พื้นที่ส่วนกลาง
การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ส่วนกลางในแต่ละชั้น
ได้แก่ บริเวณโถงลิฟท์ และพื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร ได้แก่ ศาลาส่วนกลาง และ สวนสาธารณะ โดย
ผสานความต้องการจากแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปหลักการในการออกแบบพื้นที่
ส่ว นกลาง คือ 1) มี ความยื ดหยุ่ น 2) รองรับกิ จกรรมที่ หลากหลาย 3) สร้างการเชื่อมต่อ พื้ นที่ ต่างๆของ
โครงการ และ 4) มีกายภาพ ขนาด สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ

ภาพที่ 22. พื ้นที่สว่ นกลางบริเวณโถงลิฟท์ทกุ ชั ้นออกแบบให้ สง่ เสริ มปฏิสมั พันธ์

ภาพที่ 23. ภาพก่อน-หลังการปรับพื ้นที่สว่ นกลางภายนอกอาคารที่ออกแบบให้ สง่ เสริ มการทํากิจกรรมที่หลากหลาย
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8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1บทสรุป
การออกแบบพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดพักอาคาศัย โดยเฉพาะอาคารสูง ควรเน้นการ
ออกแบบเอความปลอดภัย S.A.F.E โดยมีรายละเอียดดังนี้

Social interaction
Accessibility
Flexible in use
Encourage participation
ภาพที่ 24. แนวคิดหลักที่ควรปรับใช้ในการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุในอาคารชุด
- Social interaction มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทั้งในชั้นเดียวกัน และคนละชั้น สร้างสังคม
ในทุกระดับ มีทางเลือกในการเข้าสังคม เพื่อส่งเสริมการดูแลและเอาใจใส่กันและกัน
- Accessibility ต้ อ งเน้ น การเข้ า ถึ ง ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว การสั ญ จรทางตั้ ง ทํ า ได้ โ ดยง่ า ย
โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน
- Flexible in use มีพื้นที่ส่วนกลางที่เพียงพอ และยืดหยุ่นต่อกิจกรรมที่หลากหลาย
- Encourage participation คื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การออกแบบอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยการ
ออกแบบพื้นที่ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อหาโปรแกรมความต้องการใช้พื้นที่ร่วมกัน
และสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ ทําให้กระตุ้นความต้องการใช้งานและความหวง
แหนเพื่อเกิดการตระหนักในการช่วยกันดูและรักษา
8.2ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอดงานวิจัยหรือการนําไปใช้ประโยชน์
- ควรมีการศึกษาระบบที่สนับสนุนให้เกิดการวางแผนระยะยาวของผู้สูงอายุในอาคารชุดพัก
อาศัย โดยเฉพาะที่มีลักษณะอาคารสูง และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพ
- การนําผลการวิจัยไปใช้ ควรเน้นการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ เนื่องจาก
งานวิจัยชิ้นนี้อาจมีบางแนวทางในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ได้เป็นไปตามกฏหมาย หรือ
มาตรฐานสากล แต่ได้รับการพิจารณาแล้วจากผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถใช้ได้กับบุคคลนั้น ๆ
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจปัญหาและความคิดเห็นของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวสูงอายุ
และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุภายใน
เกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการสารวจเกสท์เฮ้าส์
กรณีศึกษา 4 แห่ง สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวสูงอายุ และผู้ เชี่ยวชาญ เครื่องมือ ที่ใช้ คือ แบบ
สารวจ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยพบว่าเกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4 แห่งไม่มีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ แต่
ผู้ประกอบการ 3 ใน 4 คน ปรับปรุงพื้นที่ชั้ น 1 เป็นห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มได้ผลการวิจัยที่ นาไปใช้ออกแบบดังนี้ 1) มีที่จอดรถสาหรับ
ผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คัน ใกล้ทางเข้าอาคาร มีไฟส่องสว่าง 2) ทางลาดใช้วัสดุเป็นไม้ 3) ป้ายสัญลักษณ์มีภาพ
สัญลักษณ์ อักษรไทย และอังกฤษ และใช้สีที่เข้ากับเมืองน่าน 4) จุดให้บริการข้อมูลเข้าถึงสะดวก เคาน์เตอร์
และที่นั่งรองรับรถวีลแชร์ 5) มีห้องน้าสาธารณะสาหรับผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ห้อง ใช้กระเบื้องพื้นผิวสาก ทา
ช่องแสงที่เป็นงานไม้แบบน่าน 6) ทางเข้าอาคาร มีหลังคาคลุม และใช้สีที่เข้ากับเมืองน่าน 7) ประตูทางเข้าออกอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. 8) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร-ระเบียงกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. หากมีพื้น
ต่างระดับควรทาราวจับหรือทางลาด พร้อมไฟส่องสว่างหรือติดแถบสะท้อนแสง 9) บันไดกว้างไม่น้อยกว่า
1.50 ม. ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. ลูกนอนกว้าง 25-28 ซม. มีราวจับเป็นไม้ 2 ฝั่ง 10) ห้องพักสาหรับผู้สูงอายุ
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ควรมีอย่างน้อย 1 ห้อง อยู่ที่ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์สามารถรองรับรถวีลแชร์ได้ 11) ห้องน้าภายในห้องพัก ประตู
กว้างอย่างน้อย 0.90 ม. มีที่นั่งอาบน้า ใช้โถสุขภัณฑ์แบบมีพนักพิง และติดตั้งราวจับ 12) พื้นที่พักผ่อน
ส่ ว นกลางใช้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ น้ าหนั ก เบา มี ที่ ท้ า วแขน มี พื้ น ที่ ร องรั บ รถวี ล แชร์ และ 13) พื้ น ที่ เ ตรี ย มและ
รับประทานอาหารเป็นพื้นที่กึ่งเปิดโล่ง รถวีลแชร์สัญจรสะดวกและจัดลาดับเคาน์เตอร์ตามการใช้งาน
คาสาคัญ: เกสท์เฮ้าส์, นักท่องเที่ยวสูงอายุ, สิ่งอานวยความสะดวก
Abstract
This research aimed to explore problems and examine opinions of entrepreneurs, senior
tourists and specialists in terms of design facilities for elders in the guesthouses located in
Nan City and suggest recommendations for designing facility in the guesthouses for the senior
tourists in terms of components that reflect atmosphere of Nan. This research was qualitative
research. Data collection was conducted by examining facility design for the senior tourists in
four guesthouses. Entrepreneurs, senior tourists and specialists were interviewed. An
observation form, interview forms, and perspectives from documents and electronic media
were used as research instruments. Data were analyzed by using content analysis and
comparative analysis.
According to the exploration of the guesthouses, there was no facility design for elderly
tourists in the four guesthouses. Three out of four entrepreneurs altered the first floor to the
rooms that can assist senior tourists. According to the comparative analysis of 3 groups of
informants, it suggested recommendations for facility designing in the guesthouses that reflect
atmosphere of Nan for the senior tourists as the following. 1) Parking for senior tourist should
have at least one well-lit and increased more light. 2) A ramp should use wood for materials.
3) Signage should have symbols, Thai and English characters and suitable colors for Nan city.
4) There should have Information counter easily for wheelchair access. 5) There should be at
least one easily accessible toilet for senior tourists. Floor material should be rough and there
should have aperture areas in Nan style. 6) An entrance and exit should be smooth and
levelling. There should have roof covered over this area with suitable colors for Nan city. 7)
Entrance and exit door width is not less than 90 centimeters. 8) Corridor width should be at
least 1.50 meters. If the floors were step, there should be setting handrails or a ramp and
increased more light or stick reflective strips on steps. 9) Staircases width should not be at
least 1.50 meters with two handrails on both sides, and each stair riser should not be higher
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than 15 centimeters. Stair thread width should be between 25-28 centimeters and using wood
for material. 10) There should be at least one room on the first floor along with furniture for
wheelchair users. 11) Bathroom door width is at least 90 centimeters. There should have a
bath seat, a flash toilet with handrails. 12) Common rooms furniture should have light weight
and armrest. There should have area for wheelchair users. 13) A pantry and a dining area
should be semi open space and suitable area for wheelchair users. A pantry should be
rearranged by proceed.
Keywords: Guesthouse, Senior tourists, Facilities
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
มากถึงร้อยละ 20 (มูลนิธิวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557: 6) และกลุ่มคนที่ทาให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุคือ คนกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พศ.2486 -2503 ในปัจจุบันมีอายุ 57-74 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเกิดอยู่
ในช่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559: 12) จึงถูกเรียกว่า
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย คือ เป็นผู้ที่มีเงินสดเก็บในมือและพร้อมจะใช้จ่าย (พร
นิภา หาญมะโน, 2558: 55) มีความรู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น และดูแลตัวเองได้ จึงทาให้มีความสามารถเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากขึ้ น อั น จะส่ ง ผลให้ ต ลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ประกอบกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี 2558-2560 ที่สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
สินค้าและบริการท่องเที่ยวมี 3 กลยุทธ์ดังนี้ 1) กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มี น่าน เป็นพื้นที่เมืองต้องห้าม
พลาด ซึ่งเป็นมาตรการในการส่งเสริมเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 2) กลยุทธ์การพัฒนา
รายสาขา การท่ องเที่ ยวในกลุ่ มผู้ สูงอายุ ที่จะต้องพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน และเสริมศักยภาพสถานประกอบการเพื่อเพิ่มการพานักระยะยาวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ และ3)
กลยุทธ์พัฒนาการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการคานึงถึ งอารยสถาปัตยกรรม สาหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว คนพิการและผู้สูงอายุ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาประเพณีท้องถิ่น เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ทั้งยังพบว่า เมืองน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่มีศักยภาพสูง
(สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และ กรวรรณ สังขกร, 2555: 94) กล่าวคือ มีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุ คือ ทางลาดบริเวณบาทวิถี และสถานที่ท่องเที่ยว มีห้องน้าสาธารณะที่รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
เมืองน่านจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวสูงอายุ นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องที่
พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุในตัวเมืองน่าน ซึ่งเป็นวัยที่มีการเสื่อมสภาพของร่างกาย เคลื่อนไหว
ได้ช้าลง เหนื่อยง่าย การฟังและการมองเห็นเริ่มมีปัญหา (สุรี ย์ บุญญานุพงศ์ และ กรวรรณ สังขกร, 2555:
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88) ซึ่งส่งผลกับการออกแบบที่พัก ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสถานที่พักของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่ควรมีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ผู้วิจัยจึงได้เลือกพื้นที่เมืองน่านในการลงพื้นที่ทาวิจัย โดยนาแนวคิด การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าจาก
งานวิจัยของชลดรงค์ ทองสง (2558: 6-9) เพื่อนามาเป็นเกณฑ์ในการเลือกประเภทที่พัก และที่พักที่ลงพื้นที่
ศึกษา มี 3 ประเด็นดังนี้ 1) ประเด็นเมืองเนิบช้า (Slow City) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนหรือเมืองขนาด
เล็กที่มีความสงบและปราศจากมลพิษ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองน่านใน
ระดับมาก คือ ความเงียบสงบ (เจนจิรา บรรจงนึก, 2555: 85) ผู้วิจัยจึงเลือกเมืองน่าน 2) ประเด็นการอยู่
อย่างเนิบช้า (Slow Stay) คือ ผู้ที่เข้าพักได้ใช้เวลาในการทากิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ซึมซับบรรยากาศ
ทางธรรมชาติ, วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งในกรณีเมืองน่านจึงเป็นเกสท์เฮ้าส์
และ3) ประเด็ น ที่ พั ก แบบเนิ บ ช้ า (Slow Accommodation) คื อ ที่ พั ก มี ค วามสงบที่ ข นาดเล็ ก เรี ย บง่ า ย
กลมกลืนท่ามกลางธรรมชาติหรือท้องถิ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน จัดซื้อวัตถุดิบมาจากท้องถิ่น ซึ่ง
ที่พักในตัวเมืองน่านที่ตรงกับแนวคิดดังกล่าว คือ ที่พักประเภทเกสท์เฮ้าส์ที่มีการปรับปรุงบ้านเดิมของคนใน
ชุมชนมาเป็นทีพ่ ักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจาเป็นของสิ่งอานวยความสะดวกที่ควรจัดทาหรือติดตั้งภายในเกสท์เฮ้าส์
เมืองน่านเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่เข้าพัก โดยสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราหมายความว่า ส่วนของอาคารที่ส ร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติด
หรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร หรือดัดแปลงให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่เพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก ทาง
ลาดและลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตู
ห้องส้วม และพื้นผิวต่างสัมผัส เป็นต้น (กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการควบคุมอาคาร, 2548)
วิจัยนี้เป็นวิจัยที่ทาต่อยอดจากการวิจัยเรื่องเกสท์เฮ้าส์สาหรับนักท่องเที่ยวสูงวัยยุคเบบี้บูมเมอร์ในตัว
เมืองน่าน (นันท์นภัส ธีรไชยพัฒน์ และเบญจมาศ กุฏอินทร์, 2560) วิจัยนี้เป็นการวิจัยต่อเนื่องในส่วนแนว
ทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศ
จังหวัดน่าน
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อส ารวจปัญ หาและความคิดเห็น ของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวสูงอายุ และผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
3.2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุภายใน
เกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
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4. นิยามศัพท์
4.1. เกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษา หมายถึง เกสท์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองน่านที่มีเงื่อนไขตรงตามประเด็นที่พัก
แบบเนิบช้า (Slow Accommodation) มี 4 แห่งดังนี้ 1) บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุด แอนด์เกสท์โฮม 2) เฮือน
น่านนิทราเกสท์เฮ้าส์ 3) เฮือนช้างเผือกเกสท์เฮ้าส์ และ 4) เฮือนม่วนใจเกสท์เฮ้าส์
4.2. ประเด็นที่พักแบบเนิบช้า (Slow Accommodation) คือเกณฑ์ที่ผู้วิจัยนามาใช้คัดเลือกเกสท์เฮ้าส์
ในตัวเมืองน่านที่นามาศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นสถานที่พักมีความสงบ สะอาด ปลอดภัยอยู่ห่างจาก
แหล่งที่มลภาวะเป็นพิษ 2) ที่พักขนาดเล็กเรียบง่ายมีสภาพแวดล้อมกลมกลืนท่ามกลางธรรมชาติหรือท้องถิ่น
ไม่ ดั ด แปลงสภาพดั้ ง เดิ ม ของพื้ น ที่ ม ากจนเกิ น ไปไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งและความขั ด แย้ ง ทั้ ง ในด้ า น
ทัศนียภาพ และสังคมวัฒนธรรม 3) ที่พักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการก่อสร้าง การให้บริการ ประหยัด
พลังงาน การควบคุมมลพิษ และ 4) การจ้างงานและการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้บริการในที่พักมาจากท้องถิ่น
(ชลดรงค์ ทองสง, 2558: 8-9)
4.3. ผู้ประกอบการเกสท์เฮาส์ หมายถึง ผู้ดาเนินธุรกิจเกสท์เฮ้าส์ที่ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการของเกสท์เฮ้าส์ที่ตรงตามประเด็นที่พักแบบเนิบช้า
(Slow Accommodation)
4.4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่เป็นนักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้สูงอายุซึ่งสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมและการใช้งานของผู้สูงอายุ
4.5. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือ
ตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคารหรือดัดแปลงให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือสถานที่เพื่ออานวยความสะดวก
ในการใช้อาคารสาหรับผู้สูงอายุมีทั้งหมด 13 ประเภท ประกอบด้วย ที่จอดรถ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ จุด
ให้บริการข้อมูล ห้องน้าสาหรับ ผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2555) ทางเข้าสู่
อาคาร ประตูทางเข้า-ออกเกสท์เฮ้าส์ ทางเชื่อมระหว่างอาคาร-ระเบียง บันได ห้องพักสาหรับผู้สูงอายุ ห้องน้า
ในห้องพักสาหรับผู้สูงอายุ พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง และพื้นที่เตรียมและรับประทานอาหาร (ไตรรัตน์ จารุทัศน์,
2553)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาแนวทางการออกแบบสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในเกสท์ เ ฮ้ า ส์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยในตัวเมืองน่านนาแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของไตรรัตน์
จารุทัศน์ (2553) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยมีประเด็นดังนี้
5.1. ความปลอดภัยทางกายภาพ ทางด้านร่างกายและสุขภาพอนามัย ผู้วิจัยศึกษาการออกแบบสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ โดยนามาจากกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 (กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร, 2548) และแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ (ไตรรัตน์ จารุ
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ทัศน์, 2553) โดยสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุที่ศึกษามี 13 ประเภท ดังนี้ (1) ที่จอดรถ (2) ทางลาด
(3) ป้ายสัญลักษณ์ (4) จุดให้บริการข้อมูล (5) ห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ (6) ทางเข้าสู่อาคาร
(7) ประตูทางเข้า -ออกเกสท์ เฮ้าส์ (8) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร-ระเบียง (9) บันได (10) ห้องพักสาหรับ
ผู้สูงอายุ (11) ห้องน้าในห้องพักสาหรับผู้สูงอายุ (12) พื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง และ(13) พื้นที่เตรียมและ
รับประทานอาหาร
5.2. การสามารถเข้าถึงได้ง่าย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกสท์เฮ้าส์เมืองน่านที่ปรับปรุงจากบ้าน
เดิมที่เป็นลักษณะเรือนไทยซึ่งมีพื้นต่างระดับหลายจุด โดยมีกลุ่มที่ศึกษาคือ กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมี
การเสื่อมสภาพของร่างกาย รวมถึงผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ ปัจจัยเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็น
สิ่งที่ควรคานึงถึง
5.3. การสามารถสร้างแรงกระตุ้น ผู้วิจัยศึกษาเรื่องการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์
เฮ้ า ส์ ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ เมื องน่ า น จึ ง ได้ น าเอาองค์ ป ระกอบที่ สื่อ ถึง จั ง หวั ด น่ า นมาศึ กษาซึ่ ง มีรายละเอี ยดในเรื่อง
องค์ประกอบที่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดน่าน การเลือกใช้โทนสีของเกสท์เฮ้าส์ โทนสีของแสง รูปแบบการจัดสวน
และองค์ประกอบตกแต่งในสวน เป็นต้น อันจะทาให้เกสท์เฮ้าส์มีความน่าสนใจ รู้สึกถึงความมีเอกลักษณ์ และ
เสน่ห์ของเมืองน่าน
5.4. การดูแลรักษาง่าย ผู้วิจัยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเรื่องความต้องการจัดทา หรือ
ติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกประเภทแรกหากมีงบประมาณจากัด ซึ่งการดูแลรักษาง่ายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์
6. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะเวลาสั้น มีรายละเอียด ดังนี้
6.1. กรณีศกึ ษา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ
กรณีศึกษา ได้แก่ เกสท์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่เป็นไป
ตามประเด็นที่พักแบบเนิบช้า (Slow Accommodation) ของชลดรงค์ ทองสง (2558) และให้ความร่วมมือ
ในการทาวิจัย ได้เกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาจานวน 4 แห่ง คือ 1) บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุด แอนด์ เกสท์โฮม 2)
เฮือนน่านนิทรา เกสท์เฮ้าส์ 3) เฮือนช้างเผือกเกสท์เฮ้าส์ 4) เฮือนม่วนใจเกสท์เฮ้าส์ และกลุ่มผู้ให้ข้ อมูลคน
สาคัญมี 1) ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์ 4 คน 2) นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เข้าพักภายในเกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4
แห่ง จานวน 15 คน และ 3) ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอย่างเจาะจง และแบ่งการ
เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 วันที่ 4-11 มกราคม 2560 และช่วงที่ 2 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560
6.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยมี 8 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ ตลับเมตร และเครื่องมือสาหรับวัด
ความลาดเอียง แบ่งเครื่องมือวิจัยออกเป็น 2 ช่วงตามการเก็บข้อมูล ช่วงที่1 มีรายละเอียด ดังนี้
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6.2.1. แบบสารวจและถ่ายภาพเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษามีความยาว 28 หน้า แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1) ข้อมูลด้านสถานที่ของกรณีศึกษา 2) ตารางตรวจสอบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้สูงอายุ 3)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกสท์เฮ้าส์และการใช้งานพื้นที่ของผู้วิจัย และ 4) การออกแบบพื้นที่ภายในเกสท์เฮ้าส์ที่
สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจังหวัดน่าน ซึ่งแบบสารวจนี้ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาจากแบบสารวจที่พักเพื่อ
การท่องเที่ยวที่สามารถรองรับ ผู้สูงวัย กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2550) รวมทั้ง กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคารส าหรั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการควบคุมอาคาร, 2548)
6.2.2. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษามีความยาว 4 หน้า แบ่งเป็น 4 ส่ วน
คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 3) เกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ และ 4) การออกแบบพื้นที่ภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจั งหวัดน่านโดยใช้
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
6.2.3. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวสูงอายุเรื่ององค์ประกอบ
ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่านมีความยาว 9 หน้า แสดงภาพการออกแบบเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมด้านกายภาพ
สาหรับที่สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจังหวัดน่าน
6.2.4. แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีความยาว 4 หน้า แบ่งเป็น 4 ส่วน
คือ 1) เกสท์เฮ้าส์ที่เข้าพักครั้งล่าสุด 2) ลักษณะทางกายภาพของเกสท์เฮ้าส์ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับการใช้
งานพื้นที่ภายใน 3) การออกแบบพื้นที่ภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจังหวัดน่านโดยเอกสาร
ประกอบการสัมภาษณ์ และ 4) ข้อมูลทั่วไป
และเครื่องมือวิจัยในช่วงที่ 2 มี 4 เครื่องมือดังนี้
6.2.5. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุมี
ความยาว 12 หน้า แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
เกสท์เฮ้าส์ที่มีอยู่เดิม 3) ความคิดเห็นเรื่องแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ 4)
ความคิดเห็นเรื่องลักษณะทางกายภาพเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของนักท่องเที่ยวสูงอายุ และ 5)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบและรายละเอียดสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
ภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจังหวัดน่าน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสัมภาษณ์
6.2.6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมีความยาว 51 สไลด์ แบ่งเป็น 2
ส่วน คือ 1) แสดงภาพสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาที่มีอยู่เดิม และ 2) แสดงภาพแนว
ทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
6.2.7. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวสูงอายุมีความยาว 7 หน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ และ
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบและรายละเอียดสาหรับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
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ผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศความเป็นจังหวัดน่าน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ประกอบการ
สัมภาษณ์
6.2.8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวสูงอายุมีความ
ยาว 28 สไลด์ แสดงภาพแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่ได้รับการปรับปรุง
เครื่องมือวิจัยทั้ง 8 เครื่องมือ ออกแบบและพัฒนาโดยผู้วิจัย แบบสัมภาษณ์นาไปตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยปรับแก้ตามคาแนะนาและมีการขอความคิดเห็น , ข้อสงสัยที่มีต่อข้อคาถามระหว่างทาการ
สัมภาษณ์
6.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้
6.3.1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษา 4 แห่ง
6.3.2. สารวจเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาด้วยการจดบันทึก ถ่ายภาพสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุในเกสท์เฮ้าส์ ผู้วิจัยเข้าพักเกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4
แห่งในช่วงเดือนมกราคม 2560 ใช้เวลาสารวจประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้แบบสารวจและถ่ายภาพเกสท์เฮ้าส์
กรณีศกึ ษา
6.3.3. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์ จานวน 4 คน และนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เข้า
พักเกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4 แห่ง จานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ , แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
สูงอายุ ร่วมกับเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
สูงอายุ ผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30 นาทีในช่วงเดือนมกราคม 2560
และช่วงที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้
6.3.4. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
เกสท์เฮ้าส์และแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ จานวน 5 คน
ในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
6.3.5. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง และนักท่องเที่ยวสูงอายุจานวน
5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวสูงอายุร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
สัมภาษณ์เรื่องแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน
ผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 20 นาทีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
6.4. การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า
กล่ า วคื อ ด้ า นข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการและสอบถามพนั ก งานภายในเกสท์ เ ฮ้ า ส์ และสั ม ภาษณ์
นักท่องเที่ยวสูงอายุด้วยคาถามเดียวกันพบว่าคาตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดย
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รวบรวมข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ , จากการสารวจและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ, นักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวไทยที่เข้าพักเกสท์เฮ้าส์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุในเกสท์เฮ้าส์
6.5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นในการศึกษาอยู่ 7 ประเด็น ภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 1) ข้อมูล
สถานที่กรณีศึกษา และ 2) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการอธิบาย 3) ประเด็นความคิดเห็นและการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และ 4) ประเด็น
การสารวจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับ ผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเรื่องสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ที่มีอยู่เดิม 5) ประเด็นเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมสาหรับ
นักท่องเที่ยวสูงอายุ 6) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน
และ 7) ประเด็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
7. ผลการวิจัย
7.1. ข้อมูลด้านสถานที่เกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษา มี 4 แห่ง คือ 1. บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุด แอนด์ เกสท์โฮม
ดัดแปลงจากบ้านพักอาศัยเดิมนามาทาเป็นเกสท์เฮ้าส์ ลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่พักของ
เจ้ า ของและชั้ น 2 เปิ ด เป็ น เกสท์ เ ฮ้ า ส์ ขนาด 4 ห้ อ ง รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ 9 และจากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการพบว่ามีผู้สูงอายุเข้าพักจานวนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนซึ่งเดินทางมาพร้อมครอบครัว 2. เฮือน
น่านนิทราเกสท์เฮ้าส์ ตั้งอยู่กลางซอยเล็กๆ ในตัวเมืองน่าน มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น เป็นสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมของน่าน อายุเกือบร้อยปี นามาปรับปรุงต่อเติมใหม่ บานหน้าต่าง ประตู บันได เป็นงานไม้สล่าชาว
เหนือ ที่พักมี 10 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 22 คน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่ามีผู้สูงอายุเข้าพัก
จานวนไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือนมีทั้งเดินทางมาพร้อมครอบครัวและเป็นกลุ่มเพื่อน 3. เฮือนช้างเผือกเกสท์เฮ้าส์
ต่อเติมและปรับปรุงจากเรือนไม้เก่าของเจ้าของ ตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัย เน้นตกแต่งด้วยของสะสมของ
เจ้าของบ้าน ที่พักมี 12 ห้อง รับรองนักท่องเที่ยวได้ 24 คน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่ามีผู้สูงอายุ
เข้าพักจานวนไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนโดยเดินทางมาพักพร้อมครอบครัว 4. เฮือนม่วนใจเกสท์เฮ้าส์ เป็นบ้านไม้
หลังเก่าของนายอาเภอจังหวัดน่าน มาตกแต่งใหม่ในสไตล์ร่วมสมัย ภายในบ้านมี ของตกแต่งที่เป็นงานไม้
แกะสลักแบบเมืองน่าน มีห้องพัก 8 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 21 คน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
พบว่ามีผู้สูงอายุเข้าพักจานวนไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือนซึ่งเดินทางมาพร้อมครอบครัว
มี ร ายละเอี ย ดที่ พั ก ประเภทเกสท์ เ ฮ้ า ส์ ที่ เ ป็ น ไปตาม ตามประเด็ น ที่ พั ก แบบเนิ บ ช้ า (Slow
Accommodation) ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายละเอียดที่พักเกสท์เฮ้าส์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Slow Accommodation
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เกสท์เฮ้าส์
เกณฑ์ Slow
Accommodation
1. สถานที่พักมีความสงบ สะอาด
ปลอดภั ย อยู่ ห่ า งจากแหล่ ง ที่
มลภาวะเป็นพิษ
2. ที่พักขนาดเล็ก สภาพแวดล้อม
กลมกลืนท่ามกลางธรรมชาติหรือ
ท้องถิ่น ไม่ดัดแปลงสภาพดั้งเดิม
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งในด้าน
ทัศนียภาพ และสังคมวัฒนธรรม

บ้านๆ น่านๆ
ห้องสมุด
แอนด์ เกสท์
โฮม
ตั้ ง อ ยู่ ใ น ซ อ ย
ชุ ม ช น วั ด
มณเฑียร
ที่ พั ก ดั ด แปลง
มาจากบ้านเดิม
เ จ้ า ข อ ง โ ด ย
อาศัยอยู่ร่วมกับ
นักท่องเที่ยว

เฮือนน่าน
นิทรา เกสท์
เฮ้าส์
ตั้ ง อยู่ ใ นซอย
ในชุ ม ชนย่ า น
การการค้า
ที่พักดัดแปลง
มาจากบ้านไม้
เดิม

เฮือน
ช้างเผือก
เกสท์เฮ้าส์

เฮือนม่วนใจ
เกสท์เฮ้าส์

ตั้งอยู่บนถนน ตั้งอยู่ในซอยใน
ที่จะไปอ.ปัว ชุ ม ช น วั ด
มณเฑียร
ที่พักดัดแปลง ที่ พั ก ดั ด แปลง
มาจากบ้านไม้ มาจากบ้ า นไม้
เ ดิ ม แ ล ะ ของนายอ าเภอ
ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย เมืองน่าน
ของสะสมของ
เจ้าของ

ตารางที่ 1 (ต่อ)รายละเอียดที่พักเกสท์เฮ้าส์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Slow Accommodation
เกสท์เฮ้าส์ บ้านๆ น่านๆ
เฮือนน่าน
เฮือน
เฮือนม่วนใจ
ห้องสมุด
นิทรา เกสท์
ช้างเผือก
เกสท์เฮ้าส์
เกณฑ์ Slow
แอนด์ เกสท์
เฮ้าส์
เกสท์เฮ้าส์
Accommodation
โฮม
3. ที่พักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง เน้ น เจาะช่ อ ง ที่ พั ก อ ยู่ ใ น บู ร ณ ะ จ า ก เน้ น เจาะช่ อ ง
ด้านการก่อสร้าง การให้บริการ แ ส ง แ ล ะ ช่ อ ง โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ บ้ า น พั ก ของ แ ส ง แ ล ะ ช่ อ ง
การประหยัดพลังงาน การ
เ ปิ ด ใ ห้ ล ม เอาถ่าน ซึ่งให้ เจ้ า ของโดย เ ปิ ด ใ ห้ ล ม
ควบคุมมลพิษ
ธ ร ร ม ช า ติ พั ด ผู้ เ ข้ า พั ก ล ด เ น้ น ใ ช้ วั ส ดุ ธ ร ร ม ช า ติ พั ด
ผ่าน
ก า ร ใ ช้ และช่างฝีมือที่ ผ่าน
พลังงาน
ห า ไ ด้ ใ น
ท้องถิ่น
4. การจ้ า งงานและการจั ด ซื้ อ ผู้ ป ระกอบการ ผู้ประกอบการ จั ด จ้ า งคนใน ผู้ ป ระกอบการ
วัตถุดิบเพื่อให้บริการในที่ พัก มา ดูแลด้วยตนเอง, ดู แ ล ด้ ว ย ท้องถิ่นรวมทั้ง ดูแลด้วยตนเอง
จากท้องถิ่น
ร่ ว มกั บ จ้ า งคน ต น เ อ ง , ใ ช้ แ ล ะ
ท้ อ งถิ่ น และใช้ ร่วมกับจ้างคน จ า ห น่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
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7.2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยมี 3 กลุ่มดังนี้
7.2.1. ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง
7.2.2. นักท่องเที่ยวสูงอายุที่เข้าพักเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงมีรายละเอียด
ดังนี้ ช่วงที่ 1) วันที่ 4-11 มกราคม 2560 จานวน 10 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 6 คน ทั้ง 10 คนเดินทาง
ร่วมกับครอบครัว มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท่องเที่ยว เข้าพักจานวน 1-2 คืน มีผู้เดินทางร่วมกันจานวน 2-10 คน
เข้าพักเกสท์เฮ้าส์ในราคา 350-1,190 บาท/คืน และทั้ง 10 คนพักห้องพักที่เป็นเตียงเดี่ยว มีรายละเอียดด้าน
ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลมีอายุระหว่าง 52-58 ปี 9 ใน 10 คนยังไม่เกษียณอายุ โดย 7 ใน 9 คน ประกอบ
อาชีพข้าราชการ 2 ใน 9 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 6 ใน 9 คนมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
55,001 บาท ทั้งหมดไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้า และวีลแชร์ แต่ทั้งหมด 10 คนมีปัญหาสุขภาพ
คือ ปัญหาข้อและกระดูก (หัวเข่า) และ 5 ใน 10 คนมีปัญหาสายตา โดยปัญหาที่พบในประเด็นการออกแบบ
คือ การเดินขึ้น-ลงบันไดทาให้ปวดเมื่อยขา และเจ็บข้อเข่า รวมทั้งสิ่งส่งผลกับหลัง คือ เตียง และเก้าอี้ ช่วงที่
2) วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 จานวน 5 คน แบ่งเป็นชาย 1 คน หญิง 4 คน มีรายละเอียดด้านข้อมูลทั่วไป
ดังนี้ มีอายุระหว่าง 55-58 ปี มี 1 คนที่เกษียณอายุแล้ว 2 ใน 4 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจส่วนตัวอีกอย่างละ 1 คน โดย 2 ใน 4 คนมีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 45,001-55,000 บาท ทั้งหมดไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้า และวีลแชร์ 3 ใน 5
คนมีปัญหาสายตา 2 ใน 5 คนมีปัญหาหัวเข่า โดยอีก 1 คนมีปัญหาระบบหู คอ จมูก ซึ่งปัญหาสุขภาพที่มีผล
กับการออกแบบ คือหัวเข่าที่ไม่สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดและทางลาดได้อย่างสะดวก
7.2.3. ผู้เชีย่ วชาญ 5 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้ว 2 คนจากสถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางานเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
มา 20 ปี และ2) ผู้เชี่ยวชาญที่ยังไม่เกษียณอายุ 3 คน จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 คน
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน ซึ่งทางานเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุมา 8-30 ปี
7.3. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษา
ผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจและถ่ายภาพสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ภายในเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษา
อย่างละเอียด สรุปได้ดังนี้ เกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาทั้ง 4 แห่งไม่ได้มีการจัดทา หรือติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวก
ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ว้ ภ ายใน พบว่ า 1) ไม่ มี พื้ น ที่ จ อดรถภายในเกสท์ เ ฮ้ า ส์ ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยจะให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วน ารถไปจอดภายนอกในบริ เ วณที่ใกล้ กับ เกสท์ เ ฮ้ า ส์ หรื อ บางแห่ ง มี พื้ น ที่ แ ต่ มีพื้ น ถนนที่ไม่
เหมาะสมคือ เป็นพื้นหญ้า หรือพื้นกรวดโรย 2) มีป้ายสัญลักษณ์เพียงบางจุด เช่น ชื่อของเกสท์เฮ้าส์บริเวณ
ทางเข้าด้านหน้า ป้ายที่จอดรถ และป้ายห้องน้าซึ่งติดตั้งอยู่ในจุดที่สังเกตเห็นได้ยาก รวมถึงสีของป้ายและ
อักษรเลือกใช้สีที่สังเกตเห็นได้ยาก 3) เกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษามีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทย ดังนั้นพื้นภายในจึงมี
ลักษณะเป็นพื้นต่างระดับอยู่หลายจุด เช่น พื้นที่ทางเชื่อมระหว่างอาคาร-ระเบียงเชื่อมต่อไปยังห้องพัก และ
พื้นที่พักผ่อนส่วนกลางซึ่งเป็นพื้นต่างระดับสูง 20 ซม.ซึ่งเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้ม 4) จุดให้บริการข้อมูลภายใน
เกสท์เฮ้าส์ไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้รถวีลแชร์เนื่องมาจากบางแห่งทาเคาน์เตอร์ที่สูงเกิน 80 ซม. ไม่มี
หน้าที่ 534

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ช่องว่างสาหรับสอดขา หรือหากมีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะก็จะมีของวางอย่างไม่เป็นระเบียบ รวมไปถึงพื้นที่นั่งพักคอย
บริเวณจุดให้บริการข้อมูลนั้นมีธรณีประตู และขั้นสะดุดอยู่หลายจุด การจัดวางชุดเฟอร์นิเจอร์ที่กีดขวางทาง
สัญจร ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวสูงอายุ รวมถึงผู้ใช้รถวีลแชร์ใช้งานไม่สะดวก 5) ห้องน้า
สาธารณะภายในเกสท์เฮ้าส์รวมถึงห้องน้าภายในห้องพักของเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาทั้ง 4 แห่งไม่ได้มีการจัดทา
หรือติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ เช่น ราวจับบริเวณอ่างล้างมือ และโถสุขภัณฑ์ อีกทั้งโถ
สุขภัณฑ์เป็นชนิดที่ไม่มีพนักพิงหลัง พื้นห้องน้าเป็นกระเบื้องที่มีพื้นผิวลื่น หรือทรายล้างที่มีตะไคร่น้าเกาะซึ่ง
ทาให้ลื่น และพื้นผิวดูไม่สะอาด 6) เกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4 แห่งมีทางเดินจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เป็นพื้นต่างระดับ
โดยไม่มีการทาสีหรือป้ายสัญลักษณ์บอก มีลักษณะพื้นผิวไม่เรียบเสมอกัน 7) เกสท์เฮ้าส์ทั้ง 4 แห่ง มีความ
กว้างประตูทางเข้าน้อยกว่า 90 ซม. 8) ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เป็นที่พักอาศัย และ
ห้องพักของนักท่องเที่ยวซึ่งมีการปรับระดับพื้นชั้น 1 ทาให้ระดับพื้นชั้นสองยกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บันไดขึ้นชั้น
สองของเกสท์เฮ้าส์มีลักษณะสูงชัน โดยมีลูกตั้งสูง 20 ซม. และมีลูกนอนที่กว้างเพียง 20 ซม. โดยบันไดมีความ
กว้างน้อยกว่า 1.50 ม. และไม่มีชานพัก อันเนื่องมาจากโครงสร้าง และเนื้อที่ของเกสท์เฮ้าส์ที่มีจากัด 9) จาก
การที่ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ไว้เป็นห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ แต่ก็ไม่ได้มี
การจัดทา หรือติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการใช้งานทั้งภายในห้องพั กและห้องน้า 10) พื้นบริเวณที่
พักผ่อน มีลักษณะเป็นพื้นต่างระดับอยู่หลายจุดที่สูงมากกว่า 15 ซม. และ 11) เกสท์เฮ้าส์บางแห่งมีพื้นที่
รับประทานอาหารอยู่ภายนอกอาคารไม่มีหลังคาคลุม และบางแห่งอยู่บริเวณชั้น 2 ทาให้ไม่สะดวกกับ
ผู้สูงอายุและผู้ใช้รถวีลแชร์ในการขึ้น-ลงบันได รวมถึงมีพื้นต่างระดับหลายจุดที่สูงมากกว่า 15 ซม. โดยข้อมูล
สั ด ส่ ว นที่ แ สดงถึ ง ความตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง ของผู้ ป ระกอบการ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ และ
ผู้เชี่ยวชาญภายในเกสท์เฮ้าส์จากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ประกอบการ
นักท่องเที่ยว
ผู้เชีย่ วชาญ
สูงอายุ
สิ่งที่ต้องการปรับปรุง
1. ปรับปรุงพื้นผิวที่จอดรถ
2. ปรับปรุงพื้นต่างระดับ














3. ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์
4. ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ าสาธารณะ
สาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์
5. ติดตั้งราวจับที่โถสุขภัณฑ์











6. ปรับปรุงบันได






7. ปรับปรุงประตูห้องพัก
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8. ปรั บ ปรุ ง สวิ ต ซ์ ไ ฟหั ว เตี ย ง



ภายในห้องพักให้อยู่ใกล้หัวเตียง
9. เพิ่มห้องน้าภายในห้องพักอย่าง



น้อย 1 ห้อง
10. ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง น้ า ภ า ย ใ น



ห้องพัก
จากการลงพื้นที่สารวจเกสท์เฮ้าส์กรณีศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มได้นาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาหรือติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุมาออกแบบและนามาสรุปตาม
กรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย ของผู้สูงอายุของไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2553) ซึ่งเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยมี 4 ประเด็นดังนี้ 1) ความปลอดภัยทางกายภาพ ทางด้านร่างกายและสุขภาพอนามัย
2) การสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3) การสามารถสร้างแรงกระตุ้น 4) การดูแลรักษาง่าย โดยในแต่ละประเด็นมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ประเด็นตามกรอบ
รายละเอียด
แนวคิดในงานวิจัย
1. ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง 1) ที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุควรมีอย่างน้อย 1 คัน ขนาด 2.40 x 6.00 ม. มี
กายภาพ ทางด้ า นร่ า งกาย พื้นที่ว่างข้างที่จอดกว้าง 1.00 ม.ยาวตลอด ระยะใกล้กับทางเข้าอาคาร มี
และสุขภาพอนามัย
หลังคาคลุมตลอดจากที่จอดรถจนถึงทางเข้าอาคาร และควรทาบังเกอร์กัน
รถพุ่งชนหรือขอบปูนที่หยุดล้อรถ

2) ทางลาดมีราวจับที่มั่นคง แข็งแรงรวมถึงมีไฟส่องสว่างที่เหมาะสม
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3) ป้ายสัญลักษณ์แบบติดผนังควรติดในระยะสายตาคือ 1.50-1.60 ม. หาก
เป็นป้ายแบบแขวนควรติดตั้งสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. เพื่อกันอุบัติเหตุจาก
การเดินชน

ตารางที่ 3 (ต่อ)สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ประเด็นตามกรอบ
รายละเอียด
แนวคิดในงานวิจัย
4) จุดให้บริการข้อมูลไม่ควรมีธรณีประตูหรือขั้นสะดุดที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ จัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นสัดส่วน ไม่กีดขวางทางสัญจรรวมถึงมีความ
มั่นคงแข็งแรง ไม่มีเหลี่ยมมุมที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่ผู้สูงอายุ และมีที่นั่ง
สาหรับรถวีลแชร์

5) ห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวก คือ
ราวจับ การเลือกใช้วัสดุพื้นที่ไม่ลื่น แยกพื้นที่แห้งและเปียก การมีไฟส่อง
สว่างที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
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6) ทางเข้าสู่อาคารควรเป็นพื้นเรียบอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีขั้นสะดุด มี
หลังคาคลุมกันแดด-กันฝน และจัดระเบียบพื้นที่ทางเข้าด้านหน้าไม่ให้มี
สิ่งของกีดขวาง

7) ประตูทางเข้า-ออกเกสท์เฮ้าส์เมื่ อเปิดออกมาไม่ควรกีดขวางทางสัญจร
รวมถึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ตารางที่ 3 (ต่อ)สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ประเด็นตามกรอบ
รายละเอียด
แนวคิดในงานวิจัย

8) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร-ระเบียงควรปรับพื้นต่างระดับ โดยทาทางลาดหรือ
ติดตั้งราวจับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจับพยุงตัว ติดตั้งไฟแสงสว่างหรือติดแถบ
สะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่เป็นพื้นต่างระดับ

9) บันไดควรปรับปรุงลูกตั้งให้ไม่สูงเกิน 15 ซม. และลูกนอนควรกว้างอยู่ที่ 2528 ซม. ติดวัสดุกันลื่นเนื่องจากลูกนอนเป็นไม้ขัดมันซึ่งมีความลื่นติดตั้ง ราวจับที่
มี ค วามมั่ น คงแข็ ง สามารถจั บ ยึ ด ได้ ทั้ ง 2 ข้ า ง รวมถึ ง มี ไ ฟส่ อ งสว่ า งบริ เ วณ
ขั้นบันได
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10) ห้องพักสาหรับผู้สูงอายุควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คือตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เตียงที่ไม่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรองรับผู้ใช้รถวีลแชร์ มีที่จับแข็งแรงมั่นคงจับยึดได้
น้าหนักเบา ไม่เป็นขอบแหลมคม มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะสาหรับรถวีลแชร์ จัดวาง
ตารางที่ 3 (ต่อ)สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ประเด็นตามกรอบ
รายละเอียด
แนวคิดในงานวิจัย
เฟอร์นิเจอร์ไม่กีดขวางทางสัญจร ติดตั้งราวจับ และมีแสงสว่างที่เหมาะสม

11) ห้องน้าในห้องพักสาหรับผู้สูงอายุควรเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น ติดตั้งราวจับ
บริเวณโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกและพื้นที่อาบน้า แยกส่วนเปียกและแห้งหรือทา
ประตูกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่น

12) พื้นที่พักผ่อนส่วนกลางทาทางลาดหรือติดตั้งราวจับบริเวณพื้นต่างระดับและ
ขั้นสะดุด ชุดรับแขกแข็งแรงมั่นคง มีที่ท้าวแขนสามารถจับยึดได้ น้าหนักเบาไม่
เป็นขอบแหลมคม มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะสาหรับรถวีลแชร์ จัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็น
สัดส่วนไม่กีดขวางทางสัญจร
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13) พื้นที่เตรียมและรับประทานอาหารไม่ควรมีพื้นต่างระดับ ใช้ชุดรับ ประทาน
อาหารที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้งานคือ โต๊ะสูง 75 ซม. และเก้าอี้สูง 45 ซม.
มี ความแข็งแรงมั่นคง มีที่ท้าวแขนที่ผู้สูงอายุสามารถจับยึดได้ รวมถึง มีที่นั่ง
สาหรับรถวีลแชร์
ตารางที่ 3 (ต่อ)สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
ประเด็นตามกรอบ
รายละเอียด
แนวคิดในงานวิจัย

2. สามารถเข้าถึงได้ง่าย

จัดทาทางลาด หรือติดตั้งราวจับบริเวณที่เป็นพื้นต่างระดับและขั้นสะดุดเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และผู้ใช้
รถวีลแชร์ เกสท์เฮ้าส์ที่ดัดแปลงเป็นเรือนไทยไม้นั้นภายในมี พื้นต่างระดับและขั้น
สะดุดอยู่หลายจุดจึงควรทาทางลาด หรือ ติดตั้งราวจับในพื้นที่ทางเข้าด้านหน้า
อาคารที่เชื่อมระหว่างที่จอดรถ จุดให้บริการข้อมูล ทางเชื่อมระหว่างอาคารระเบียง และพื้นที่ที่กล่าวมานั้นควรอยู่บริเวณชั้น 1 เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางที่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และผู้ใช้รถวีลแชร์ ที่ต้องเข้า
ไปใช้งานจึงควรออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
3. การสามารถสร้ า งแรง 1) ใช้พื้น ผนัง ฝ้า และเฟอร์นิเจอร์ภายในที่ใช้ไม้เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
กระตุ้น
2) ใช้สีโทนน้าตาล หรือโทนสีธรรมชาติเพื่อให้กลมกลืนกับวัสดุที่เลือกใช้ในเกสท์
เฮ้าส์ และกลมกลืนกับบ้านเดิมภายในชุมชน
3) ใช้ลักษณะอักษรแบบล้านนาที่ป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงมีภาพวาดแบบล้านนา
ตกแต่งภายในเกสท์เฮ้าส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน
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4. การดูแลรักษาง่าย

1) ทางลาดทาแบบไม้พาดเนื่องจากมีพื้นต่างระดับอยู่หลายจุดภายในเกสท์เฮ้าส์
ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเป็นไม้เพราะสามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่น มีราคาถูกและ
สามารถนามาติดตั้งในพื้นที่ได้ง่าย รวมถึงหากจาเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ก็สามารถหาและติดตั้งได้ง่าย
2) ที่นั่งอาบน้าเลือกใช้แบบวางสาเร็จแทนที่นั่งแบบก่อเนื่องจากดูแลรักษาได้ยาก
กว่าซึ่งข้อดี คือ ที่นั่งแบบวางสาเร็จสามารถหาซื้อได้และนามาวางติดตั้งได้เลยไม่
ต้องยุ่งยากและเสียเวลาในการก่อสร้าง
3) สัญญานขอความช่วยเหลือภายในห้องน้าเลือกใช้เป็นกระดิ่งเนื่องจากหาได้
ง่ายในท้องถิ่นและติดตั้งได้ง่ายซึ่งหากชารุดก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ทันทีมีความ
เหมาะสมกั บ เกสท์ เ ฮ้ า ส์ ที่ เ ป็ น ที่ พั ก ขนาดเล็ ก การติ ด ตั้ ง สั ญ ญานขอความ
ช่วยเหลือแบบสวิทซ์ นั้นยากต่อการติดตั้งและการดูแลรักษา

8. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
8.1. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวสูงอายุที่เข้าพักเกสท์เฮ้าส์ส่วนใหญ่มีปัญหาข้อเข่า การมีธรณี
ประตูบริเวณประตูทางเข้า-ออก บันไดที่มีราวจับไม่มั่นคง ลูกนอนแคบ และลูกตั้งสูงเกิน 15 ซม.นั้นจึง
ใช้งานได้ไม่สะดวก จากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้สรุปได้ว่าเกสท์เฮ้าส์ที่ส ามารถรองรับนักท่องเที่ยว
สูงอายุได้เหมาะสมนั้นจะต้องจัดทา หรือติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2550) ที่กล่าวว่าที่พักเพื่อการท่องเที่ยวจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุ
กลุ่ ม ครอบครั ว และกลุ่ ม ผู้ ด้อ ยโอกาส ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ม
มาตรฐานของที่พัก
จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและ
สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในงานวิจัยครั้งนี้ในประเด็น (1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ (2)
ความสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ (4) การดูแลรักษาได้ง่าย (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2553) มี 7 ที่ข้อดังนี้ 1)
เข้าถึงแต่ละพื้นที่ได้ง่าย และสะดวกทั้งผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกายและผู้ใช้รถวีลแชร์โดยไม่ต้องมี
ผู้ช่วยเหลือ 2) พื้นที่ภายในและเฟอร์นิเจอร์ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไม่เป็นพื้นต่างระดับ หรือ
ขั้นสะดุด เฟอร์นิเจอร์ไม่เป็นมุมแหลม หรือจัดวางกีดขวางทางสัญจร 3) ติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอ
บริเวณที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บันได ทางลาด พื้นต่างระดับ และห้องน้า 4) เกสท์เฮ้าส์ไม่อยู่ในแหล่ง
เสื่อมโทรม มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึง ง่าย 5) ที่จอดรถใกล้กับทางเข้าอาคาร หรือห้องพักสาหรับ
ผู้สูงอายุ 6) ห้องพักสาหรับผู้สงู อายุกว้างขวางและควรอยู่ชั้น 1 เพื่อไม่ต้องเดินขึ้น-ลงที่เป็นจุดเสี่ยงเกิด
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อุบัติเหตุ มีห้องน้าอยู่ภายในพร้อมติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวก คือ ราวจับบริเวณโถสุขภัณฑ์ และมี
เก้าอี้อาบน้าสาเร็จรูปเนื่องจากดูแลรักษาง่าย 7) พื้นภายในเกสท์เฮ้าส์อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีขั้น
และในประเด็น (3) การสามารถสร้างแรงกระตุ้น การตกแต่งสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่มี
ความน่าสนใจ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2553) มีดังนี้ 8) พื้นที่พักผ่อนส่วนกลางกว้างขวาง และเป็นส่วนตัว
ตกแต่งภายในด้วยงานไม้แกะสลัก มีภาพวาดล้านนาที่แสดงถึงเอกลักษณ์เมืองน่าน 9) มีสวนที่ร่มรื่น
และ10) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีแสงและลมธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนทาให้เกสท์เฮ้าส์มีความน่าสนใจ
รู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของเมืองน่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย จันทร์จรัส และ
คณะ (2559) ที่กล่าวว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักคือบรรยากาศความสวยงามของที่พัก และ
สภาพแวดล้อม
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าสิ่งอานวยความสะดวกที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องการให้จัดทาเป็นสิ่งแรก คือ
ห้องน้าหากมี งบประมาณจากัด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทักษ์ ศิริวงศ์ และปัทมอร เส็งแดง
(2554) ที่พบว่าสิ่งที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุจะคานึงถึงในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกคือ ห้องน้า ซึ่งควร
ทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มูลนิธิวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557) ซึ่งส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ใหญ่ขึ้น (พรนิภา หาญมะโน, 2558) ทาให้นักท่องเที่ยวสูงอายุที่เข้าพักเกสท์เฮ้าส์ย่อมมีมากขึ้น รวมถึง
แสดงให้เห็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง เสนอแนะการเลือกใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่สามารถหา
ได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์
จากการที่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองน่านได้จัดทาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ เช่น
ที่จอดรถและห้องน้าสาธารณะสาหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ทางลาดสาหรับรถวีลแชร์ และบาทวิถี
ดังนั้นที่พักภายในเมืองน่านจึงควรจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าวอย่างเป็นระบบและครบวงจรย่อมจะทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความ
สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น (พิทักษ์ ศิริวงศ์ และปัทมอร เส็งแดง, 2554) ซึ่งนอกจากการ
ทาตามมาตรฐานกฎกระทรวง และคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
(ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2553) แล้วยังควรใส่เอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นเข้าไปเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ความสวยงามของที่พัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพัก (สุรชัย จันทร์จรัส และ
คณะ, 2559) และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวเมืองน่านให้ดียิ่งขึ้น
8.2. ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
8.2.1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ผู้ประกอบการเกสท์เฮ้าส์และนักออกแบบอาจ
พิจารณานาข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อ
ถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน และองค์ประกอบที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่านที่ควรมีภายในเกสท์เฮ้าส์มาเป็น
ข้อมูลในการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่จะเข้าพักเกสท์เฮ้าส์ และ
เป็นตัวเลือกในการเลือกใช้องค์ประกอบการตกแต่งภายในเกสท์เฮ้าส์ที่สื่อถึงบรรยากาศจังหวัดน่าน ต่อไป
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ทั้งนี้ควรพิจารณาการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับบริบท สภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงเค้าโครงเดิมของ
เกสท์เฮ้าส์ที่ต้องการปรับปรุงประกอบด้วย
8.2.2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป การวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวสูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นชาวไทยอายุ 52-58 ปีเท่านั้นและไม่มีผู้ที่ต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือ กล่าวคือ ไม้เท้า หรือวีลแชร์ ดังนั้นผู้ที่จะนาไปวิจัยต่อไปจึงควรศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุมากกว่านี้ รวมถึงสมาชิกครอบครัวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งเป็นผู้สูงอายุและไม่เป็นผู้สูงอายุ
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1. บทคัดย่อ
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น แต่ ยั ง มี ผู้ ข าดโอกาส เช่ น ผู้ ใ ช้ ร ถนั่ ง คนพิ ก ารในการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เหล่านี้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนได้มีการคิดค้นและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัย
หลายท่านพบว่าการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีประโยชน์สาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตามในด้านการออกแบบระบบให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ยังประสบ
ปัญหาอยู่ อีกทั้งความเข้าใจในเทคโนโลยีนี้ยังไม่ชัดเจนด้วยข้อจากัดของตัวเทคโนโลยีเอง ราคา และปัจจัยที่
ควรคานึงถึงในการนาไปใช้
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมากขึ้นและสามารถนามาปรับใช้กับผู้ใช้รถนั่งคน
พิการได้ ผู้วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบในเรื่องของการนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้กับ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ โดยวิเคราะห์ด้านแอพลิเคชันและปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ใช้เพื่อเสนอแนะเกณฑ์ในการออกแบบ
จากการวิเคราะห์พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่สนใจการออกแบบระบบความเป็นจริงเสมือนสาหรับการฝึกสอนผู้ ใช้
รถนั่งคนพิการแบบไฟฟ้าให้สามารถควบคุมได้คล่องก่อนออกไปใช้ในสถานการณ์จริง และด้านปัจจัยที่มีผลต่อ
ผู้ใช้ วิจัยส่วนใหญ่ศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบความเป็นจริงเสมือน
(Interaction) เป็นอันดับหนึ่ง และปัจจัยด้านการจดจ่อทางร่างกาย (Immersion) เป็นอันดับรองลงมา
คาสาคัญ: ความเป็นจริงเสมือน; วีอาร์; ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ; วีลแชร์; เกณฑ์ในการออกแบบ
Abstract
At present, the advancement of information technology and computer plays an
increasingly important role in human life. However, there still are people who lack of
opportunities such as wheelchair users to access these computer technologies. Virtual reality
technology has been invented and developed continuously. Many researchers have found
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that the use of virtual reality technology is beneficial for both the physically and mentally of
wheelchair users. Nevertheless, to design the Virtual Reality system that is accessible for
wheelchair users is still facing problems. Moreover, the understanding of this technology is
not clear due to the limitations of the technology itself, cost and factors that should be taken
into account when using the technology for wheelchairs.
Therefore to better understand the virtual reality technology, and to be able to adapt
it to people who use wheelchairs, researchers have systematically reviewed the use of virtual
reality technology for wheelchair users by analyzing the application and the factors that affect
the user. The result found that most researchers were interested in designing virtual reality
system for the training domain especially for powered wheelchair users. In terms of factors
affecting users, most studies investigate the effect of immersion factors on the users and
interaction factors between users and virtual reality systems respectively.
Keywords: Virtual Reality; VR; Wheelchair Users; Wheelchair; Design Criteria
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือเรียกสั้นๆ ว่าวีอาร์ (Virtual Reality: VR) นี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่
เพราะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1960s โดยเป็นการจาลองการบินเพื่อฝึกอบรมในกองบินของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Page, 2000) หลังจากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนได้ถูกสร้างขึ้น ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
อุปกรณ์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีราคาที่ต่าลง อุตสาหกรรมเกมความเป็นจริงเสมือนจึงเติบโตมากขึ้น
และทาให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถซื้อมาใช้เพื่อความบันเทิงได้ อย่างไรก็ตามความเข้าใจและการออกแบบระบบ
ความเป็นจริงเสมือนยังคงมีผู้เข้าใจไม่มากนัก โดยเฉพาะการออกแบบความเป็นจริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่ง
คนพิการ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้ จึงนาเสนอภาพกว้างของการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
สาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการและปัจจัยที่ได้มีการศึกษามาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นาไปใช้ในการออกแบบ
เพื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนได้ดีเทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
1. ทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเพื่อศึกษาขอบเขตของแอพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนสาหรับ
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
2. รวบรวมวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ควรคานึงเมื่อออกแบบ
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมื อนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ และนามาสรุปเป็นเกณฑ์ในการ
ออกแบบ
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4. นิยามศัพท์
รถนั่งคนพิการ (wheelchair) คือ อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยล้อและมีที่นั่งสาหรับบุคคล
ที่มีความยากลาบากในการเดินหรือการเคลื่อนที่ ในบทความนี้หมายถึง รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรง
คน (manual wheelchair) หรือรถนั่งคนพิการที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งาน หรือเข็นโดยผู้อื่น
ผู้ใช้รถนั่งคนพิการ (wheelchair user or wheelchairs) คือ บุคคลที่มีความยากลาบากในการเดิน
หรือการเคลื่อนที่และใช้รถนั่งคนพิการเพื่อการเคลื่อนที่ ในบทความนี้หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องด้าน
การเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เพศชาย เพศหญิงที่มีความแตกต่างของรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต และภูมิหลังของชีวิต
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) คือ เทคโนโลยีการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือน โดยผู้ใช้
สามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเสมือนได้ มีการแสดงผล (Display) อุปกรณ์นาเข้า (Input Device) ที่
หลากหลาย

5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบในวิจัยนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาบทความ
 ค้นหาบทความด้วยคาสืบค้น Virtual Reality OR Virtual World OR
Virtual Environment AND Wheelchairs OR Wheelchair OR
Wheelchair users จากฐานข้อมูลวารสารและการประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับเฉพาะภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
(มีนาคม พ.ศ. 2561)

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกบทความที่ไม่เกี่ยวข้องออก
 คัดเลือกบทความที่ไม่เกี่ยวข้องวิเคราะห์จากชื่อบทความและบทคัดย่อที่ไม่ตรง
กับข้อกาหนดที่ตั้งไว้ออก
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 วิเคราะห์บทความที่เกี่ยวข้องจากฉบับสมบูรณ์ (Full text articles)
ภาพที่ 1 แผนผังวิธีดาเนินการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review: SR) นี้ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้าบทความ
หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ใช้ ร ะบบการสื บ ค้ น ที่ มี ม าตรฐานเพื่ อ รวบรวมบทความและ
ผลงานวิจัยตามวิธีการของ Kitchenham (2004) เพื่อให้ได้งานวิจัยในระดับนานาชาติ และคัดเลือกเฉพาะ
ผลงานที่มีคุณภาพ โดยคัดเลือกบทความจากฐานข้อมูลวารสารและการประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรั บ เฉพาะภาษาอั ง กฤษ ตามเกณฑ์ ก ารจั ด ล าดั บ ของ Conference Proceedings Citation Index
(CPCI) แ ล ะ Impact factor อั น ไ ด้ แ ก่ ACM Digital Library, IEEE Xplore, SpringerLink, แ ล ะ
ScienceDirect ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 – 2561 เพื่อความทันสมัยและเป็นปัจจุบั น จากนั้นจึงนาบทความที่
คัดเลือกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้

ภาพที่ 2 ฐานข้อมูลวารสารและการประชุมวิชาการนานาชาติที่คัดเลือก
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารและการประชุมวิชาการนานาชาติที่คัดเลือกไว้ พบว่ามีจานวน
บทความทั้งหมด 365 บทความ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ที่มาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแยกเป็นฐานข้อมูล ประเด็นการสืบค้น และจานวนบทความ
ฐานข้อมูล
ประเด็นการสืบค้น
จานวน (บทความ)
ACM Digital Library
acmdlTitle:(“virtual reality”) AND
23
acmdlTitle:(“wheelchair”)
IEEE Xplore
Document Title:(“virtual reality”) AND Document
42
Title:(“wheelchair”)
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Scienedirect

SpringerLink

Title:(“virtual reality”) AND Title:(“wheelchair”)
Search in Research articles AND Conference
abstracts
Title:(“virtual reality”) AND Title:(“wheelchair”)
Search in Conference Paper

รวม

165
135
365

จากบทความที่ได้ 365 บทความ คัดเลือกบทความที่ มีชื่อเรื่องซ้ากัน หรือบทความที่เสนอความ
คืบหน้าจากวิจัยเดียวกันออกจนเหลือบทความจานวน 282 บทความ จากนั้นคัดเลือกเฉพาะบทความที่มีการ
ระบุแอพลิเคชันที่ใช้ทดสอบอย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้ใช้คาสาคัญเกี่ยวกับแอพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนที่มีใน
ปัจจุบัน อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.vrs.org.uk นามาคัดแยกเป็นขอบเขตของแอพลิเคชันสาหรับผู้ใช้รถนั่งคน
พิการได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ประเภทของแอพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
ขอบเขตของแอพลิเคชันความเป็นจริงเสมือน
จานวน (บทความ)
Training (Driving)
25
Healthcare (Rehabilitation)
9
Education
4
Entertainment (Game)
17
รวม
55

ร้อยละ
45.45
16.36
7.27
30.90
100

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าแอพลิเคชันความเป็นจริ งเสมือนถูกใช้มากที่สุดในการฝึกฝนทักษะต่างๆ
โดยเฉพาะการฝึกทักษะการควบคุมรถนั่งคนพิการแบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 45.45 เนื่องจากระบบความเป็น
จริงเสมือนเป็นการจาลองสถานการณ์จริง ทาให้ผู้ใช้สามารถสวมบทบาทได้หลากหลายและสามารถทาซ้ากี่
ครั้งก็ได้ตามต้องการ รองลงมาคือเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 30.90 และนามาใช้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อสุขภาพ
ของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ร้อยละ 16.36
ในวัตถุประสงค์ที่สองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้ จึงกรองข้อมูลเฉพาะระบบเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนที่ใช้สาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ และให้ความสาคัญกับการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้ เท่านั้น ผู้วิจัยจึง
กรองข้อมูล 2 ชั้น ได้แก่
แนวคิดที่ 1 คือ ระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ใช้สาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ และ
แนวคิดที่ 2 คือ การประเมินระบบความเป็นจริงเสมือน (คาสาคัญ Assessment)
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VR Wheelchair

35

Assessment

282
ภาพที่ 3 จานวนบทความหลังกรองข้อมูล 2 ชั้น
ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้
การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงเสมือนโดยทั่วไป จะนาหลักการของการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มาใช้ คือ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ กระบวนการคิด และการกระทาของ
มนุษย์มากกว่าที่จะเน้นเรื่องการออกแบบระบบเทคนิค (Beckhaus & Lindeman, 2011)

ภาพที่ 4 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ในโลกความเป็นจริงเสมือน
ที่มา: (Beckhaus & Lindeman, 2011)
และในส่วนประกอบของระบบความเป็นจริงเสมือนสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ใช้ (the user) โลก
ของความเป็นจริงเสมือน (the virtual world) และอินเตอร์เฟส (the interfaces) (Pithon, Weiss, Richir,
& Klinger, 2009) ซึ่งผลจากการสารวจพบว่าปัจจัยที่นักวิจัยให้ความสาคัญในการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 3 ปัจจัยของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่มีการศึกษา
ปัจจัยของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
the wheelchair user

จานวน (บทความ)
0
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the virtual world (Immersion)
Immersive factors
the interfaces (Interaction)
Input Devices
Haptic feedback
Navigation
รวม

7
7
28
2
8
18
35

จากตารางที่ 3 วิจัยส่วนใหญ่ศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ
ความเป็นจริงเสมือน (Interaction) เป็นอันดับหนึ่ง และปัจจัยด้านการจดจ่อทางร่างกาย (Immersion) เป็น
อันดับรองลงมา
ข้อจากัดของความเป็นจริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้ อจากัดของระบบความเป็นจริงเสมือนที่นัก
ออกแบบควรคานึงถึงก่อนนาไปใช้กับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ได้ดังตาราง
ตารางที่ 4 ข้อจากัดของความเป็นจริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
ข้อจากัด
รายละเอียด
ด้านเทคโนโลยี
แว่นตาเสมือนจริงมีน้าหนักมาก
แว่นตาเสมือนจริงและระบบมีราคาสูง
ผลข้างเคียงจากการใช้งาน ได้แก่ อาการเมาวีอาร์
สายเชื่อมต่อต่างๆ เกะกะขวางการเคลื่อนที่
ด้านอุปกรณ์นาเข้า
(Input devices) การใช้งานอุปกรณ์นาเข้าต้องมีการเรียนรู้ก่อนใช้งาน
อุปกรณ์นาเข้าที่มีแรงตอบสนองตามความเป็นจริง (Feedback) ยังอยู่ในช่วงวิจัยและ
พัฒนา
อุปกรณ์นาเข้าเฉพาะสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการยังอยู่ในช่วงวิจัยและพัฒนา
ด้านการแสดงผล
(Output devices) ต้องการอุปกรณ์คุณภาพสูงและราคาแพงเพื่อแสดงภาพสมจริง
แอพลิเคชันส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้พิการ
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7.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิธีดาเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาบทความ
คาสืบค้น
“Virtual Reality OR Virtual World OR Virtual Environment AND
Wheelchairs OR Wheelchair OR Wheelchair users”
ฐานข้อมูลวารสาร
ACM Digital Library, IEEE Xplore, SpringerLink, and ScienceDirect
ตีพิมพ์
มกราคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2561
N = 365
คัดเลือกบทความที
่ซ้ากันออก N = 282
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกบทความที่ไม่เกี่ยวข้องออก
คัดเลือกบทความที่ไม่เกี่ยวข้องวิเคราะห์จากชื่อบทความและบทคัดย่อที่ไม่ตรงกับ
ข้อกาหนดที่ตั้งไว้ออก
 ขอบเขตของแอพลิเคชัน N = 55
 ปัจจัยของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน N = 35
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 วิเคราะห์บทความที่เกี่ยวข้องจากฉบับสมบูรณ์ (Full text articles) N = 35
ภาพที่ 5 จานวนบทความที่เกี่ยวข้องแยกตามขั้นตอนการวิจัย
ความสาคัญของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความต้องการของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
การนาระบบความเป็นจริงเสมือนไปประยุกต์ใช้กับผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีประโยชน์หลายด้าน กล่าวคือ
แอพลิเคชันเสมือนจริงสามารถทาให้ผู้ใช้รถนั่งคนพิการสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
จาลองต่างๆ โดยปราศจากข้อจากัดทางร่างกาย และสามารถทาได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ งยังมีหลายวิจัยพบว่า
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมจาลองสามารถถ่ายทอดไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้
(Lam, Gosselin, & Rushton, 2018) ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้เสนอภาพกว้างของการใช้เทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ขอบเขตของแอพลิเคชันยังไม่มีความหลากหลายเท่ากับ
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เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสาหรับบุคคลทั่วไปและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
เท่าที่ควร เช่น ความเป็นจริงเสมือนเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างผลงานศิลปะ การเข้าสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ทิศทางการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการ (User)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีศักยภาพมหาศาลสาหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ในโลกความ
เป็นจริงผู้พิการจะประสบปั ญหาอุปสรรคในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวร่างกาย แต่ในโลกดิจิทัล ผู้พิการ
สามารถควบคุมร่างกายของ avatar เยี่ยมชมสถานที่ใหม่ ๆ เล่นเกม หรือมีส่วนร่วมในประสบการณ์ ใหม่ๆ
การเรียนรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการที่น่าสนใจและมีความหมายมากกว่า เทคโนโลยีเดิมๆ ดังนั้น การ
ออกแบบแอพลิเคชันจึงไม่จากัดเฉพาะแอพลิเคชันที่เสนอประสบการณ์ แปลกใหม่ เช่น การปีนเขา การบิน
การท่องอวกาศเท่านั้น แต่แอพลิเคชันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประจาวันก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของผู้บกพร่องทางร่างกายได้ เช่น Google Earth VR เพื่อช่วยในวางแผนการเดินทางในชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ผู้พิการยังมีความระดับความพิการ ความสามารถและความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
ออกแบบแอพลิเคชันที่ดี ไม่ควรเน้นการออกแบบที่ตายตัว แต่ควรเสนอทางเลือกให้ผู้พิการปรับเปลี่ยนให้
ได้มากที่สุด เช่น การปรับมุมมองของภาพ การปรับระดับสายตา วิธีการเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้พิการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและความเหมาะสมตามสภาพความพิการ
การออกแบบอุปกรณ์นาเข้า (Input devices)
ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสาหรับการออกแบบระบบความเป็นจริงเสมือน คือ การออกแบบอุปกรณ์
นาเข้าหรือวิธีการควบคุมประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนจริงสาหรับผู้พิการที่มีความสามารถในการควบคุม
อุปกรณ์มาตรฐานได้อย่างจากัด โดยการออกแบบอุปกรณ์นาเข้าควรคานึงถึงวิธีการควบคุมที่ผู้พิการทาได้
และข้อจากัดตามประเภทของความบกพร่อง ตัวอย่างเช่น แอพลิเคชันปี นเขา หากผู้ใช้เป็นผู้พิการทางขา
เท่านั้น และสามารถใช้อุปกรณ์นาเข้าพื้นฐาน เช่น Joystick ได้ ผู้ใช้ก็จะเกิดความสนุกเมื่อเล่นแอพลิเคชัน แต่
หากเป็นผู้พิการทางแขน ประสบการณ์การปีนเขานี้ก็จะไร้ประโยชน์ เป็นต้น
ข้อจากัดของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
ความเป็นจริงเสมือนเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถนั่งคนพิการ แต่ยังคงประสบปัญหาหลาย
ด้าน ได้แก่ อาการเมาวีอาร์ และเรื่องทางเทคนิค ปัญหาอุปกรณ์สวมศีรษะที่มีน้าหนักมาก การต่อพ่วงสายไฟ
ที่เกะกะ ระบบอินพุต เช่น ถุงมือ อาจต้องได้รับการฝึกฝนก่อนใช้งาน รวมไปถึงพื้นที่ในการเล่น หากต้องมีการ
เดินหรือเคลื่อนที่ ผู้ใช้อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมภายนอกเวลาเล่น
ดังนั้น ในการออกแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสาหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ นักออกแบบต้อง
คานึงถึงผู้ใช้เป็นสาคัญ (User) ออกแบบคลอบคลุมตามประเภทของความพิการที่แต่ละคนมี ตลอดจนเข้าใจ
ในสิ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการออกแบบประสบการณ์ ค วามจริ ง เสมื อ น (Virtual world) และวิ ธี ก ารควบคุ ม
(Interaction) แล้วเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนก็จะเปลี่ยนชีวิตของผู้พิการอย่างแท้จริง
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1. บทคัดย่อ
ประเทศไทยกำลั งก้ำวเข้ำสู่ สั งคมผู้สูงอำยุ โดยสมบูรณ์ ทำให้มีควำมต้องกำรด้ำนสินค้ำบริกำรที่
เกี่ยวกับผู้สูงอำยุมำกขึ้น แต่ยังมีสินค้ำอีกหลำยอย่ำงที่ใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ตอบสนองและไม่เหมำะสมต่อกำรใช้
งำนของผู้สูงอำยุ อำจนำมำซึ่งควำมผิดพลำดในกำรเลือกใช้งำนผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ ดังนั้นนักออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ควรคำนึงถึงในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองผู้สูงอำยุในปัจจุบัน บทควำมฉบับนี้นำเสนอผลกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำเพื่อผู้สูงอำยุ โดยกำรนำต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่ำวที่ได้รับคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญและข้อมูลกำรออกแบบกรำฟิกที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้สูงอำยุไปทดสอบกำรใช้งำนกับกลุ่มผู้สูงอำยุ ช่วงอำยุ 65-75 ปี ผลกำรทดสอบและคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญ
มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใช้สอยภำยในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอำยุ ที่มีโครงสร้ำงสะดวก
ต่อกำรใช้งำน ตัวอักษร ภำพ และ สี มีขนำดที่เหมำะสมต่อขนำดของบรรจุภัณฑ์ และทำให้ผู้สูงอำยุนั้นรับรู้
และประมวลผลข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ค้าส้าคัญ: กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ผู้สูงอำยุ
Abstract
Thailand is now in aging society, resulting in higher demand for goods and services for
elderly. There are many products that packaging were not designed properly to elderly
users. Inappropriate structure and graphic of packaging design may lead to mistakes of
elderly person in products picking. Therefore, the idea of packaging design in response to
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the elderly users should be carefully considered when developing packaging. This article
presents the results of toiletry and personal care products packaging design for elderly
people. Packaging prototypes were tested by the elderly aged between 65-75 years. The
test results and recommendations of the experts were used for design and development of
those packaging. New package design is friendly to elderly users with well-organized of
packaging structure and graphic design.
Keywords: Packaging Design; Toiletry and personal care products; Elderly People
2. ความเป็นมาและความส้าคัญ
ผู้สูงอำยุมีควำมต้องกำรในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐำนคล้ำยคลึงกันกับประชำกรกลุ่มอื่น จึงไม่แปลก
ที่ฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ผู้สูงอำยุนั้นต้องกำรมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น และด้วยปัญหำควำมผิด พลำดใน
กำรเลือกหยิบใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของผู้สูงอำยุ โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำซึ่ง
เป็ น กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น พื้ น ฐำน แต่ จ ำกผลส ำรวจพบว่ ำ ร้ อ ยละ 33% ของกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ส่ ว นตั ว
(Personal Care Products) ไม่ได้คำนึงถึงผู้สูงอำยุ(แนวทำงกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคมผู้สูงอำยุตัวอย่ำง
ที่อุตสำหกรรมต้องเปลี่ยนแปลง, 2558) และควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงบรรจุภัณฑ์ แต่ละประเภท เช่น ขวด
สเปรย์ฆ่ำแมลงมีสี และรูปแบบตัวอักษร แบบเดียวกันกับสเปรย์สำหรับทำคุกกี้ หลอดยำสีฟันที่มีรูปทรง
เหมือนโฟมล้ำงหน้ำ ซึ่งจำกที่ยกตัวอย่ำง ควำมผิดพลำดในกำรหยิบใช้งำนที่ผิดประเภทจำกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้
อำจก่อให้เกิดอันตรำยไม่มำกก็น้อยตำมมำได้ ยิ่งในส่วนของห้องน้ำซึ่งอำจยำกต่อกำรเข้ำช่วยเหลือเพรำะเป็น
พื้นที่ส่วนตัว
จำกข้อมูลในหลำยงำนวิจัยที่พบปัญหำหลำยอย่ำงในกำรใช้บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยควำมเสี่ยง
ของปัญหำอำจแตกต่ำงกันออกไปตำมประเภทของบรรจุภัณฑ์ ศักยภำพทำงกำยและควำมคุ้นเคยของผู้สูงอำยุ
รวมทั้งสภำพแวดล้อมในกำรใช้งำน เช่น ปัญหำกำรอ่ำนข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ไม่สะดวกปัญหำกำรยก หยิบ จับ
ที่ไม่สะดวก ปัญหำกำรใช้งำน กำรเท กำรฉีด กำรตวง ที่ไม่สะดวกนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มี
ศักยภำพทำงกำยลดลง กำลังของข้อมือลดลง บำงครั้งไม่สำมำรถหยิบยก บรรจุภัณฑ์ที่มีขนำดใหญ่หรือ
ปริมำตรบรรจุมำก ๆ ได้ กำรหยิบจับที่สะดวกอำจต้องอำศัยกำรออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณ ฑ์ที่เหมำะสม
ช่วยให้ควำมสะดวกในกำรยกหรือเท บรรจุภัณฑ์มีผิว สัมผัสที่ช่วยลดกำรลื่นในกำรหยิบ หรือบรรจุภัณฑ์และ
ฝำที่ช่วยควบคุมปริมำณกำรใช้
ค่ำสำยตำของผู้สูงอำยุมักมีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดในเรื่องของกำรมองเห็น ผู้พบว่ำสูงอำยุ
กว่ำร้อยละ 70 ที่สำยตำไม่ดี กำรมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภำวะสำยตำเลือนรำง หรืออำจตำบอด ถ้ำไม่ได้รับกำร
รักษำตั้งแต่แรก สำหรับตำคนเรำไม่สำมำรถหดหรือยืดลูกตำออกไป แต่จะปรับภำพที่ระยะ ใกล้ให้ชัดโดยวิธี
เพิ่มกำลังให้แก่แก้วตำ โดยขบวนกำรที่เรียกว่ำกำรเพ่ง (Accommodation) โดยมีกลไกกำรเพ่งเป็นไปโดย
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อัตโนมัติและปกติตั้งแต่เด็กจนถึงอำยุประมำณ 40 ปี ต่อจำกนั้นขบวนกำรเพ่งจึงอ่อนแรงลง ได้มีผู้ศึกษำโดย
วิธีตรวจวัด พบว่ำในเด็ก ๆ เรำอำจเพ่งได้มำก จึงมองภำพที่อยู่ชิดตำได้ชัดเจน เมื่ออำยุมำกขึ้นกำลังกำรเพ่งจะ
ลดลงมำเรื่อย ๆ จนถึงอำยุประมำณ 40 ปีกำลังเพ่งที่เหลืออยู่ไม่พอที่จะใช้ดูหนังสือที่ระยะ 1 ฟุตได้ ต้องเลื่อน
หนังสือให้ไกลออกไป หรือใช้แว่นที่มีกำลังเป็นบวก (เลนส์นูน) ชดเชย ซึ่งกำลังกำรเพ่งจะลดลงเรื่อย ๆ จนเป็น
0 (ศูนย์) หรือไม่มีเลยเมื่ออำยุประมำณ 75 ปี จึงควรใช้ขนำดตัวอักษรที่อ่ำนและมองเห็ นได้ง่ำย สำมำรถรับรู้
และสื่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย ดังนั้นกำรเลือกจับคู่สีในกำรพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเลือกสีที่
ผู้สูงอำยุจะมองเห็นหรือแยกได้ชัดเจน เนื่องจำกเลนส์ตำของผู้สูงอำยุขุ่นมัว จึงทำให้รับรู้สีได้ยำก อีกทั้งกำร
ออกแบบนั้นจะต้องใช้ รูปภำพและข้อควำมที่ดูเรียบง่ำย เข้ำใจง่ำย โดยไม่ควรใช้สีหลักในบรรจุภัณฑ์เกิน 4 สี
อีกทั้งต้องจับคู่สีสว่ำงกับสีมืดหรือสีที่สลับกันไป เพื่อกำรแยกแยะสีได้ง่ำยขึ้น ดั้งนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุจึงมีส่วนช่วยสำคัญที่จะปกป้องตัวสินค้ำ ส่งเสริ มภำพลักษณ์ และแสดงถึงสินค้ำที่อยู่
ภำยใน ทั้งยังแสดงเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ได้ ส่งเสริมกำรขำยและกำรขนส่งได้เป็นอย่ำงดี กำรใช้แนวคิด
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอำยุสำมำรถช่วยในกำรเลือกหยิบใช้งำน แยกแยะชนิดของผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่ำงดี กำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจและชัดเจนให้ตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์
มีจุดเด่น และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำเพื่อผู้สูงอำยุ
3.2 เพื่อทดสอบและประเมินผลบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยใน
ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอำยุ
4. ขอบเขตการวิจัย
งำนวิจัย เรื่อง กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยภำยในห้องน้ำเพื่อ
ผู้สูงอำยุ เป็นกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรแยกแยะผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้สูงอำยุ ได้
กำหนดขอบเขตของงำนวิจัยครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
4.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
4.1.2 การออกแบบกราฟิกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอายุ
4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ในงำนวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกันที่เลือกในกำร
ทำกำรวิจัยครั้งนี้
กลุ่มที่ 1 คือผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 65-75 ปีขึ้นไปในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจำกช่วงอำยุ 65 ปีขึ้นไป
เริ่มมีควำมเสื่อสภำพทำงสำยตำ อันเกิดจำกควำมชรำ และกำรใช้งำนดวงตำที่หนักตำมช่วงอำยุ คำดว่ำจะมี
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สูงอำยุร้อยละ 20 จำกประชำกรทั้งหมด โดยที่ร้อยละ 85 ของผู้สูงอำยุสำมำรถดูแลตนเองได้ และที่ต้องพึ่งพิง
คนอื่นเกือบร้อยละ 15 และพบว่ำมีผู้สูงอำยุกว่ำร้อยละ 70 ที่สำยตำไม่ดี กำรมองเห็นไม่ชั ดเจน เกิดภำวะ
สำยตำเลือนรำง (นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดีกรมกำรแพทย์, 2559)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ทำกำรศึกษำผลิตภัณฑ์ใช้สอยภำยในห้องน้ำ เพื่อทำ
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 11 ชนิด ได้แก่ สบู่เหลว สบู่อำบน้ำแบบก้อน แชมพูสระผม แป้งฝุ่น
โลชั่นทำผิว ยำสีฟัน ครีมติดฟันปลอม เม็ดฟู่แช่ฟันปลอม น้ำยำบ้ำนปำก กระดำษชำระแบบเปียก และสำลี
แผ่น
5. วิธีด้าเนินการวิจัย
งำนวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สอยภำยในห้องน้ำ ให้สอดคล้อ ง
กับผลกำรวิจัยเรื่องกำรออกแบบกรำฟิกและพฤติกรรมในกำรมองเห็นของผู้สูงอำยุ ทั้งกำรรับรู้ ตีควำมหมำย
กำรจดจำภำพและสี เพื่อเป็ นแนวทำงแล้วต้นแบบในกำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีกำรกำหนด
วิธีกำรดำเนินเงินวิจัย ดังนี้
5.1 ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทั้งข้อมูลภำคเอกสำร
ค้นคว้ำและรวบรวมข้อมู ล ที่ เกี่ยวข้องโดยใช้ทั้งข้อมูลภำคเอกสำร แบบสอบถำม รำยงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมหรือลักษณะปัญหำในกำรใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอำยุ หลักกำรออกแบบกรำฟิก และ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรค่ำสี ควำมตัดกันของสี ควำมเข้มของสี ที่ช่วยในกำรมองเห็นที่
ชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่นอยู่ในสถำนที่ที่ควำมสว่ำงไม่เหมำะสมกับกำรอ่ำนข้อมูลบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูล
เหล่ำนี้มำประกอบกับกำรสร้ำงแบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย และนำมำออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ
5.2 ออกแบบเครื่องมือวิจัย
ซึ่ ง เครื่องมื อที่ ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยแบบสอบถำมด้ำนกำรมองเห็นสี และกำรอ่ำน
ตัวอักษรของผู้สูงอำยุ สำหรับใช้เก็บข้อมูลกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อนำมำปรับปรุงแบบร่ำง (Sketch
Design) ให้ออกมำสอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนในกำรทดสอบครั้งต่อไป
5.3 วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้ มีขั้นตอนดังนี้
5.3.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่เ กี่ ยวข้ อ ง ข้ อ มู ล เชิ ง เอกสำรที่ มีเ นื้ อหำ
เกี่ยวกับกำรออกแบบกรำฟิก ในกำรมองเห็นของผู้สูงอำยุ เพื่อนำมำแปลและสื่อควำมหมำย ใน
รูปแบบของสี กำรใช้คู่สี พฤติกรรมกำรรับรู้และกำรตีควำมหมำย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภทและ
เงื่อนไขในกำรใช้สัญลักษณ์ต่ำง ๆ
5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยคล้ำยกับกำรใช้แบบสอบถำม คือจะมีวิธีกำรถำม และ
ตอบ โดยตรง กับผู้ที่ให้สัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องกำรและชัดเจน โดยในกำรสัมภำษณ์ผู้ถำมจะ
ได้ซักถำมกับเป้ำหมำยโดยตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่ำแบบสอบถำมทั่วไป ข้อดีคือได้ข้อมูลที่
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เที่ยงตรง มำกกว่ำกำรใช้แบบสอบถำมโดยทั่วไป และเมื่อมีปัญหำสงสัยผู้ถำมสำมำรถสอบถำมจำก
ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ทันที ทำให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
5.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบร่าง (Sketch design) โดยกำรนำเอำข้อมูลที่ได้มำจำก
กำรสัมภำษณ์สังเกตและจำกแบบสอบถำม มำปรับเพื่อทำแบบร่ำงในขั้นต้น แล้วนำเอำแบบร่ำงไป
ทดสอบ หรือสอบถำมกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อทดสอบเกี่ยวกับควำมชัดเจนในกำรมองเห็น กำรรับรู้กำร
ตีควำม กำรเข้ำใจในภำพสัญลักษณ์ จัดกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อหำจุดบกพร่อง และนำกลับมำแก้ไขและ
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนจริง
5.4 กำรออกแบบ
โดยเป็นกำรนำผลกำรวิเครำะห์แ ละสังเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ มำศึกษำและวิเครำะห์เพิ่มเติมเพื่อ
ออกแบบตำมแต่ละขั้นตอน แต่ละกระบวนกำรที่ได้ศึกษำมำ โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.4.1 ขั้ น ตอนการวางแผนงาน (Planning) เป็ น ขั้ น ตอนกำรศึ ก ษำและรวบรวมผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถำม หรือวัตถุประสงค์ เพื่อ
วำงขอบเขตในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ ที่มีควำมเสื่อมถอยทำงกำร
มองเห็น จำกกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยว่ำเป็นใครต้องกำรอะไร
5.4.2 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-production) เป็นกำรนำข้อมูลจำกกำรวำงแผน มำทำกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ เพื่อหำรูปแบบที่เหมำะสม ด้วยกำรสร้ำงแบบร่ำง
5.4.3 ขั้นตอนการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Testing) เป็นกำรนำแบบร่ำงและต้นแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ (Prototype) ไปทดลองกั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำย เพื่ อ สรุ ป รู ป แบบ ทดสอบกำรใช้ ง ำน และหำ
จุดบกพร่อง เพื่อหำข้อจำกัดต่ำง ๆ ในกำรออกแบบก่อนกำรนำไปกำรผลิตจริง
5.4.4 ขั้นการผลิต (Production) เมื่อทำกำรแก้ไขจุดบกพร่องจำกขั้นตอนกำรทดสอบแล้ว
จึงนำมำผลิตเป็นแบบจำลองของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใช้สอยภำยในห้องน้ำ เพื่อผู้สูงอำยุ เพื่อนำไป
ทดสอบและแก้ไขให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และหำข้อจำกัดอื่น ๆ ในกำรออกแบบกำรใช้งำน เพื่อให้ได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
5.5 ขั้นตอนกำรทดสอบและประเมินผล
เมื่อได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับกำรนำไปทดสอบแล้ว จึงได้ ให้ผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้สูงอำยุทำกำรทดสอบและดูภำพรวมของบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้ำหมำยจริงเพื่อให้ทรำบ
แนวทำงและหัวข้อในกำรทดสอบ โดยทำกำรสุ่มเลือกประชำกรตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้กำหนดเอำไว้เบื้องต้น
จำกกำรสุ่มเจอในโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยมีรำยละเอียดในกำรทดสอบและประเมินผลหลังจำกได้
กลุ่มเป้ำหมำยแล้วดังนี้ โดยกำหนดค่ำควำมสว่ำงในพื้นที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์
5.5.1 ทดสอบภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ด้านกราฟิกจากการมองเห็นของผู้สูงอายุว่ามีความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด
5.5.2 ทดสอบด้านข้อมูลบรรจุภัณฑ์ว่ามีความชัดเจนในเนื้อหาและคาอธิบายที่เหมาะสมเพียงใด
หน้าที่ 567

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

5.5.3 ทดสอบด้านความเข้าใจในการใช้งานบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบกราฟิกและข้อมูลบนบรรจุ
ภัณฑ์
6. ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ
6.1 กำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กำรออกแบบกรำฟิกหมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ลักษณะ เป็นส่วนประกอบและภำพลักษณ์ภำยนอกของ
โครงสร้ำงบรรจุภัณฑ์ ให้สำมำรถสื่อสำร สื่อควำมหมำย ควำมเข้ำใจในอันที่จะให้ผลทำงจิตวิทยำ ต่อผู้อุปโภค
บริโภคเช่น กำรดึงดูดควำมสนใจ กำรให้มโนภำพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
ด้วยกำรใช้วิธี กำรออกแบบ กำรจัดวำงรูป ตัวอักษร ถ้อยคำ โฆษณำ เครื่องหมำย และสัญลักษณ์ ทำงกำรค้ำ
และอำศัยหลักศิลปะกำรจัดภำพให้เกิดกำรประสำนกลมกลืน กันอย่ำงสวยงำม ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้
กำรออกแบบกรำฟิกบรรจุภัณฑ์สำมำรถสร้ำงสรรค์ได้ทั้งลักษณะ 2 มิติ บนพื้นผิวแผ่นรำบของวัสดุ
เช่น กระดำษ แผ่นพลำสติก แผ่นโลหะอำบดีบุก หรืออลูมิเนียม โฟม ฯลฯ ก่อนนำวัตถุต่ำง ๆ เหล่ำนี้ประกอบ
กัน เป็นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ส่วนในลักษณะ 3 มิติก็อำจทำได้ 2 กรณีคือ ทำเป็นแผ่นฉลำก ( label) หรือ
แผ่นป้ำย ที่นำไปติดบนแผ่นบรรจุภัณฑ์ประเภท rigid forms ที่ขึ้นรูปมำเป็นภำชนะบรรจุสำเร็จมำแล้ว หรือ
อำจจะสร้ำงสรรค์ บนผิวภำชนะบรรจุ รูปทรง 3 มิติ โดยตรงก็ได้เช่น ขวดแก้ว ขวดพลำสติกเป็นต้น ซึ่ง
ลักษณะของกำรออกแบบกรำฟิก บรรจุภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่มักถือตำมเกณฑ์ของเทคนิคกำรพิมพ์ในระบบต่ำง ๆ
เป็นหลัก (วิจิตรำ, 2559)
บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนกำรส่งเสริมกำรขำยทำงด้ำนกำรตลำด ณ จุดขำยที่สำมำรถจับ
ต้องได้ เปรียบเสมือนกุญแจดอกสุดท้ำยที่จะไขผ่ำนประตูแห่งกำรตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์สำมำรถทำหน้ำที่
เป็นสื่อโฆษณำได้อย่ำงดีเยี่ยม ณ จุดขำย เพรำะบรรจุภัณฑ์เป็นงำนพิมพ์ 3 มิติและมีด้ำนทั้งหมดถึง 6 ด้ำน ที่
จะสำมำรถใช้เป็นสื่อโฆษณำ ได้ดีกว่ำแผ่นโฆษณำที่มีเพียง 2 มิติหรือด้ำนเดียว กำรออกแบบพำณิชย์ศิลป์บน
บรรจุภัณฑ์ อำจคำนึงถึงหลักกำรง่ำย ๆ 4 ประกำร คือ SAFE คือ เข้ำใจง่ำยสบำยตำ (Simple) มีควำม
สวยงำม ชวนมอง (Aesthetic) ใช้งำนได้ง่ำย สะดวก (Function) และมีต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม
(Economic)
6.2 กำรออกแบบกรำฟิกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุต้องพบกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงสำยตำหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะทั้งอำกำรต้อกระจก สำยตำพร่ำมัว
สำยตำยำวขึ้นมองใกล้ลำบำก อำกำรเหล่ำนี้อำจแก้ไขได้ด้วยกำรใส่แว่นสำยตำ กำรใส่เลนส์ไล่ระดับหรือกำร
ผ่ำตัดเลสิก แต่ยังมีอำกกำรอื่นอีกที่ไม่สำมำรถใช้แว่นตำช่วย หรือกำรผ่ำตัดช่วยได้ ดังนั้นจึงได้นำ ทฤษฎีใน
กำรออกแบบกรำฟิกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอำยุ มำใช้ในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอำยุนี้
6.2.1 ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นสีของผู้สูงอำยุภำยใต้ระดับควำมสว่ำงที่ต่ำงกัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ร้อยละ 20 ของผู้สูงอำยุสำมำรถมองเห็นภำพสัญลักษณ์สีขำวบนพื้นหลังสีแดงได้
ชัดมำกที่สุด ภำยใต้ควำมสว่ำงต่ำกว่ำ 300 ลักซ์ และร้อยละ 24 ของผู้สูงอำยุสำมำรถมองเห็นภำพสัญลักษณ์สี
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ขำวบนพื้นหลังสีน้ำเงินเขียวได้ชัดเจนมำกที่สุดภำยใต้ควำมสว่ำงมำกกว่ำ 3000 ลักซ์ ส่วนภำพสัญลักษณ์สีส้ม
บนพื้นหลังสีขำว พบร้อยละ 56 ภำยใต้ควำมสว่ำงมำกกว่ำ 3000 ลักซ์ และร้อยละ 26 ภำยใต้ควำมสว่ำงต่ำ
กว่ำ 300 ลักซ์ ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อกำรออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรจัดแสดง
ป้ำยสัญลักษณ์ที่มีควำมเป็นสำกล ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม ส่งเสริมกำรมองเห็นและกำร
ดูแลตนเองของผู้สูงอำยุ (วรสำรพยำบำล ม.บูรพำ : 2558 ฉบับ 1 ม.ค-มี.ค)
กำรจับควำมควำมเข้มสีเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในกำรมองภำพให้ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสำมำรถวัดได้
ตำมควำมสำมำรถในกำรจับระดับของแสงสว่ำง ในแต่ละบุคคล ซึ่ง Hawthorn นำยกผลกำรค้นคว้ำของ
C.Owster เรื่อง Contrast Sensitivity throughout adulthood ซึ่งรำยงำนควำมถดถอยด้ำนควำมไวต่อกำร
จับ ควำมเข้มสีเปรียบเทียบกันระหว่ำงบุคคลอำยุ 50 ปีกับ 20 ปี และควำมถดถอยนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเมื่ออำยุ 80
ปี โดยเฉพำะกำรลดลงของกำรรับรู้สีโดยเฉพำะกลุ่มสีฟ้ำเขียว
ตาราง 1 ตำรำงค่ำควำมส่องสว่ำง(ลักซ์)กับพื้นที่ใช้งำน
ย่ำนควำมส่องสว่ำง (ลักซ์)

ชนิดพื้นที่ใช้งำน

20-30-50

ทำงเดิน และพื้นที่ทำงำนภำยนอก

50-100-150

ทำงเดินภำยใน และกำรแวะผ่ำนเวลำสั้นๆ

100-150-200

ห้องที่ไม่ได้ใช้ทำงำนแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน ๆ

200-300-500

งำนที่ใช้สำยตำไม่มำก เช่น งำนในโรงงำน ชิ้นใหญ่งำนใหญ่

300-500-750

งำนที่ใช้สำยตำปำนกลำง เช่น งำนสำนักงำน

500-750-1000

งำนที่ใช้สำยตำมำก เช่น งำนเขียนแบบ

750-1000-1500

งำนที่ใช้สำยตำมำก ๆ เช่น งำนประกอบชิ้นส่วนเล็ก ๆ

1000-1500-2000

งำนที่ใช้สำยตำมำกเป็นพิเศษ เช่น งำนประกอบชิ้นส่วนเล็กมำก

มำกกว่ำ 2000

งำนที่ใช้สำยตำเพื่อกำรทำงำนพิถีพิถัน เช่น ผ่ำตัด

6.2.2 การเลือกใช้สีที่รับกับการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ในแง่ของผู้สูงอำยุ สีน้ำเงินจะมืดมำกกว่ำควำมเป็นจริง เพรำะกำรซึมซับคลื่นควำมถี่สั้น (สี
ฟ้ำ) ถดถอยลง จำกอำกำรตำเหลืองเช่น ตัวอักษรสีน้ำเงินเข้มบนพื้นสีดำจะยำกต่อกำรมองเห็น
เช่นเดียวกัน กำรแยกควำมแตกต่ำงของสีเหลืองกับสีขำวก็เป็นสิ่งที่ยำก เพรำะสีขำวก็จะติด ฝ้ำเหลือง
จำกอำกำรดังกล่ำวด้วย
คู่ มื อ ISO/TR 22411 (International Organization for Standardization 2008 : 22-24) ไ ด้ ใ ห้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สี มีดังนี้
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(1) เมื่อสี เป็นตัวแทนของข้อมูลประเภทใด รำยละเอียดที่ใช้ร่วมกับข้อมูลนั้น เช่น ตัวอักษร
หรือ รูปร่ำง ควรจะไม่มีสีอื่น เพื่อให้ข้อมูลนั้นเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่สับสน
(2) กำรใช้สีเยอะเกินไป อำจทำให้เกิดกำรเข้ำถึงได้ยำก อันเนื่องมำจำกควำมสับสน และ
ควำมล้ำของตำในกำรอ่ำนค่ำสี
(3) เมื่อใช้สีฟ้ำ ควรทำให้สว่ำงมำกกว่ำระดับปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรมองเห็นของ
ผู้สูงอำยุ
(4) เมื่อใช้สีแดงเขียว หรือฟ้ำเหลือง ควรดูควำมเข้มของสีเพื่อปรับควำมสว่ำงของสี เพื่อ
ป้องกันปัญหำที่จะเกิดกับผู้ที่แยกแยะสีได้น้อย
(5) ผู้ที่มีปัญหำทำงสำยตำ จะมีกำรแยกแยะควำมแตกต่ำงของสีได้น้อย ควรระมัดระวังสีที่
นำมำใช้ เพื่อป้องกันปัญหำที่จะเกิดกับผู้ที่แยกแยะสีได้น้อย
นอกจำกคู่สี ควำมสว่ำงของสีก็เป็นส่วนสำคัญในกำรช่วยแยกแยะสี ซึ่งมีกำรวิจัยเรื่องกำรศึกษำกำร
มองเห็นตัวอักษรไทย และกำรจัดกลุ่มสีในคนไทย ที่ มีอำยุระหว่ำง 18 - 25 ปี และผู้สูงอำยุไทยที่มีอำยุตั้งแต่
60 ปี (AP5303) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ที่ศึกษำเรื่องกำรมองเห็นสี
จำแนกสี โดยใช้จัดทำกำรทดสอบกับกลุ่มสี จำนวนทั้งหมด 200 สี เปรียบเทียบกับสีพื้นฐำนทั้งหมด 16 สี เช่น
นำสีโทนแดงที่แตกต่ำงกันเรื่องควำมมืด ควำมสว่ำง และเฉดสี มำให้กลุ่มเป้ำหมำยเรียกว่ำ สี ๆ นั้น ควรอยู่ใน
หมวดสีใด เช่น แดง ชมพู หรือ ม่วง
ผลกำรทดลองสรุปว่ำ ควำมสว่ำงของโทนสีต่ำงๆ ผู้ที่มีอำยุ 18-25 และผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เห็น
และจะตรงกันที่สุดคือ สีที่มีค่ำควำมสว่ำงดังนี้ (แปลงเป็นค่ำ RGB โดยโปรแกรม Munsell Converter )
ตาราง 2 ตำรำงกำรจำแนกสีของผู้สูงอำยุ
สีแดง 5R 5 12 - ควำมสว่ำงระดับ
V5 -R 216 G97 B95
สีเหลือง 5Y 8 12 - ควำมสว่ำง
ระดับ V7 – R216 G182 B0

สีเขียว 5G 5 8 - ควำมสว่ำง
ระดับ V5 -R34 G151 B113
สีฟ้ำ 5B 5 8 - ควำมสว่ำงระดับ
V5 – R0 G146 B178

7.2.3 การเลือกใช้รูปแบบอักษรและขนาดทีร่ ับกับการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ลักษณะตัวอักษร โดยทั่วไป เมื่ออำยุเพิ่มขึ้น เลนส์ในตำก็สญ
ู เสียควำมยืดหยุ่นและระยะ
โฟกัสไม่ชัดเจน ซึ่งมีผลกับกำรแยกแยะตัวอักษรต่ำง ๆ อันรวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนได้
(Legability)
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ภาพ 1 ภำพกำรเปรียบเทียบตัวอักษรที่อ่ำนง่ำยและอ่ำนยำก
ที่มำ : วิจัยเรื่อง กำรออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อผู้สูงอำยุ, ปฎิบัติ ปรียำวงศำกุล, 2554
บุคคลที่มีควำมเสื่อมถอยทำงด้ำนกำรมองเห็น จะอ่ำน text ที่เป็นสีขำวบนพื้นดำ ได้ดีกว่ำสี
ดำบนพื้นขำว ( Negative Polarity )

ภาพที่ 2 ภำพเปรียบเทียบตัวอักษรบนพื้นสีขำวและสีดำ
ที่มำ : วิจัยเรื่อง กำรออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อผู้สูงอำยุ, ปฎิบัติ ปรียำวงศำกุล, 2554
กำรจัดข้อควำมที่มีสีขนำดและรูปแบบที่ตำ่ งกัน สำมำรถใช้จัดกำรให้เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยขึ้น
เช่น นำไปจัดหมวดหัวข้อต่ำง ๆ

ภาพที่ 3 ภำพลักษณะกำรออกแบบตัวอักษรที่เหมำะกับผู้สูงอำยุ
ที่มำ : วิจัยเรื่อง กำรออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อผู้สูงอำยุ, ปฎิบัติ ปรียำวงศำกุล, 2554
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ข้อควรพิจำรณำในกำรออกแบบตัวอักษรที่เหมำะสำหรับผูส้ ูงอำยุ
(1) ควำมหนำของเส้น (Storke Width) มีควำมสอดคล้องกัน
(2) Counter from เป็นรูปทรงเปิด เช่น ช่องว่ำงในตัวอักษร a หรือ e
(3) เห็น Descender กับ Ascender ชัดเจน ( หำงของตัวอักษร j และ h )
(4) เพิ่มควำมกว้ำงของตัวอักษรเล็กน้อย
(5) เพิ่มควำมยำวของเส้นแนวนอน เช่น แขนของตัวอักษร r หรือแขนของตัวอักษร t
สำหรับผู้สูงอำยุ มีหลักฐำนบ่งชี้ว่ำตัวอักษรประเภท serif ช่วยเพิ่มควำมเร็วในกำรอ่ำน ในขณะที่
ตัวอักษรแบบ sans-serif มักจะเป็นที่ชื่นชอบส่วนบุคคล ถ้ำกำรพิมพ์ที่มีควำมละเอียดสูงพอ ถึงจะรู้เรื่องกำร
ออกแบบตัวอักษร และให้แน่ใจว่ำตัวอักษร Serif ที่ใช้นนั้ ไม่ได้มีผลทำให้อ่ำนยำก อย่ำงไรก็ตำม มีกำรแสดง
ตัวอักษรที่มีควำมละเอียดต่ำ ทั้งในหน้ำจอหรือบนกระดำษ ตัวอักษรประเภท Sans-Serif จะสำมำรถอ่ำนได้
ง่ำยกว่ำ ตัวอักษรประเภท Serif พอต้องกำรจุดพิกเซลล์มำกพอที่จะทำให้มีควำมคมชัด
จำกข้อมูลกำรออกแบบกรำฟิกที่สอดคล้องกับผู้สูงอำยุที่กล่ำวมำข้ำงต้น แนวทำงและรูปแบบในกำร
ใช้งำนนั้นนอกจำกคำนึงเรื่องสีและตัวอักษรแล้ว ยังควรนึกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เรำจะนำมำออกแบบ
ด้วย แม้ค่ำสีที่มีควำมเหมำะสมแล้วแต่ควำมเข้ำใจพื้นฐำนของมนุษย์เรำก็ต้องดูด้วย เช่นสีแดง อันตรำย คำ
เตือน ,สีเขียว จำงธรรมชำติ หรือรูปแบบตัวอักษรที่แสดงออกด้วยภำพลักษณ์ เป็นต้น
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 ขั้นตอนในกำรพัฒนำผลกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยจำกกำรสั ม ภำษณ์ผู้ เ ชี่ ย วชำญที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ผู้สูง อำยุ ร่ ว มกั บ ทฤษฎี ในกำรออกแบบ กรำฟิ กที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้สูงอำยุ จึงได้ผลกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เป็นข้อๆ ดังนี้
7.1.1 สอบถามผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงใกล้ชิด ถึงปัญหำ
ที่พบเจอบ่อยในกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอำยุ เพื่อค้นคว้ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง
พัฒนำบรรจุภัณฑ์ ได้บทสรุปเป็นข้อย่อยดังนี้
(1) ขนำดตัวหนังสือที่เล็กเกินไปและอ่ำนยำก หรือใช้ข้อควำมที่ยำวเกินไป ยำกต่อกำรสรุป
และกำรเข้ำใจ ควรสรุปและกระชับเนื้อหำให้มำกกว่ำนี้
(2) กำรเน้นคำสำคัญ เช่นคำเตือน หรือยำอันตรำย ควรมีขนำดใหญ่และใช้สีแดงเป็นหลัก
(3) ควรมีที่เปิดบรรจุภัณฑ์ขนำดพอสมควร เพื่อง่ำยต่อกำรเปิดใช้งำนเนื่องจำกแรงจับแรง
บีบมือ
ของผู้สูงอำยุลดลงมำก
(4) ทำภำพกรำฟิกตรงส่วนที่เปิด หรือพื้นที่ใช้งำนให้ชัดเจน อำจอธิบำยเป็นภำพ
7.1.2 ทดสอบและประเมินผลบรรจุภัณฑ์เดิม เพื่อหำข้อดี ข้อบกพร่อง และข้อจำกัดในตัว
บรรจุภัณฑ์เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงตำมวัตถุประสงค์มำก
ที่สุด
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7.1.3 ตรวจสอบประเมินผลด้านการใช้งาน ด้ำนกรำฟิก และด้ำนข้อมูล ของบรรจุภัณฑ์เดิม
เพื่อหำจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนำตำมวัตถุประสงค์และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ
7.1.4 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้วำง
ไว้
7.2 ผลกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
นำผลจำกกำรวิเครำะห์สอบถำมและสัมภำษณ์ข้อมูลทั้งหมด มำเป็นแนวคิดในกำรออกแบบและ
พัฒนำบรรจุภัณฑ์ จึงได้ผลงำนออกแบบ ที่รับกำรปรับปรุงและแก้ไข ตำมวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
ข้อมูล โดยกำรนำเสนอผลงำนกำรออกแบบ ที่ได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลมำ กับอำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญ
เพื่อให้ผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งที่ส่วนของข้อมูล บน
บรรจุภัณฑ์ กรำฟิกหรือภำพประกอบต่ำง ๆ ให้มีควำมถูกต้องและชัดเจน ให้มำกที่สุด และยังสำมำรถใช้เป็น
ต้ น แบบในกำรพั ฒ นำบรรจุ ภั ณ ฑ์ อื่ น อื่ น ๆ เพื่ อ ตอบสนองกั บ ผู้ สู ง อำยุ ซึ่ ง มี ล ำดั บ ขั้ น ในกำรออกแบบ
รำยละเอียด และองค์ประกอบหลักต่ำง ๆ โดยอธิบำยในตำรำงที่ 3-5 ดังนี้
ตาราง 3 ตำรำงกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์
ด้านรูปทรง (Structure)

ภาพตัวอย่าง
ชนิด

ข้อดี

1. เม็ดฟู่แช่

1. ขนำดเล็กพกพำสะดวก
2. กล่องสี่เหลีย่ มสำมำรถหำ
พื้นที่ในกำรวำงง่ำย
3. บรรจุสินค้ำได้สะดวก
1. ขนำดพอดีต่อกำรบรรจุ
สินค้ำ 2 ชิ้น
2. กล่องสี่เหลีย่ มสำมำรถหำ
พื้นที่ในกำรวำงง่ำย
1. กล่องสี่เหลีย่ มสำมำรถหำ
พื้นที่ในกำรวำงง่ำย
2. สำมำรถจัดวำงได้หลำย
แนว

ฟันปลอม

2. ครีมติด
ฟันปลอม

3. ยำสีฟัน

ข้อเสีย
-

-

-
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ภาพตัวอย่าง
1. เม็ดฟู่แช่ฟันปลอม

ด้านการใช้งาน (Functions)
ข้อดี
1. มีซองแยกชิ้นสำหรับกำรใช้เป็นครั้งๆ
ภำยในกล่อง
2. ตัวกล่องมีทดี่ ึงเปิดด้ำนหน้ำ ง่ำยต่อกำรเปิด
ปิด
3. ตัวกล่องสำมำรถเปิดได้ 2 ที่ คือส่วนบน
ของกล่อง และด้ำนหน้ำของกล่อง

ข้อเสีย

-

2. ครีมติดฟันปลอม

1. ตัวกล่องสำมำรถเปิดได้ 2 ที่ คือส่วนบน
ของกล่อง และด้ำนข้ำงของกล่อง
2. มีตัวบอกด้ำนข้ำงกล่องที่ชัดเจน
3. มีที่เก็บหลอดครีมที่เปิดใช้แล้วภำยในกล่อง
(หลังแกะกล่องจำกด้ำนข้ำง)

เมื่อเปิดกล่องจำก
ด้ำนข้ำงจะไม่
สำมำรถปิดกล่อง
ได้อีก

3. ยำสีฟัน

1. มีที่เปิดกล่องด้ำนล่ำง สำมำรถกดและดึง
หลอดยำสีฟันออกมำได้ทันที
2. ใช้แรงกดง่ำยต่อกำรเปิดของผู้สูงอำยุ

เมื่อเปิดแล้วไม่
สำมำรถปิดกล่อง
ได้เหมือนเดิม
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ตาราง 4 ตำรำงตัวอย่ำงผลวิเครำะห์ด้ำนกรำฟิก
ภาพตัวอย่าง

ด้านกราฟิก (Graphic)
ลักษณะโดยรวมทั่วไป
(ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ในช่องปำก)
1. ภำพกรำฟิกลดทอนจำกภำพจริง ใช้สีสันสดใส
2. สีหลักเป็นสีน้ำเงิน ตัดด้วย ขำว น้ำตำล ตำมลำดับ
ข้อดี
1. ทำให้ผลิตภัณฑ์น่ำสนใจ มีควำมดึงดูด
มีภำพที่ชัดเจน
2. แสดงภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภำยในได้ใช้สีสันที่จัด เพื่อ
ง่ำยต่อกำรแยกแยะประเภทผลิตภัณฑ์
3. ใช้สแี ละตัวอักษรที่ง่ำยต่อกำรอ่ำน
ข้อเสีย
-

ลักษณะโดยรวมทั่วไป
(ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดร่ำงกำย)
1.ภำพกรำฟิกลดทอนจำกภำพจริง ใช้สีสันสดใส
2. สีหลักเป็นชมพู ตัดด้วย ขำว น้ำตำล ตำมลำดับ
ข้อดี
1. ทำให้ผลิตภัณฑ์น่ำสนใจ มีควำมดึงดูด
2. มีภำพที่ชัดเจน แสดงภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภำยในได้ใช้
สีสันที่จัด เพื่อง่ำยต่อกำรแยกแยะประเภทผลิตภัณฑ์
3. ใช้สแี ละตัวอักษรที่ง่ำยต่อกำรอ่ำน สีตัดกับพื้นหลัง
ข้อเสีย
-
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ตาราง 5 ตำรำงตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อกำหนด และคำชี้แจงบนบรรจุภัณฑ์ (เลือกทดสอบครีมติฟัน
ปลอม)
ภำพตัวอย่ำง
รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package details)
ด้ำนหน้ำ
1. มีชื่อตรำสัญลักษณ์
2. มีชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทกำรใช้งำน
3. ภำพประกอบแสดงผลิตภัณฑ์
4. ขนำดกำรบรรจุต่อกล่อง / ปริมำตร
ข้อดี
1. ข้อมูลเบื้อต้นในกำรบอกตัว
สินค้ำครบถ้วน

ภาพตัวอย่าง

ข้อเสีย
-

ด้านกราฟิก (graphic)
ด้ำนหลัง-ด้ำนข้ำง
1. ข้อมูลกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์
2. ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
3. ข้อห้ำม / คำเตือน
4. ที่ผลิตและจัดจำหน่ำย
5. ภำพประกอบกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์
ข้อดี
ข้อมูลครบและคำเตือนถ้วน

ข้อเสีย
-

ข้อมูลด้ำนล่ำง
1. เลขที่ใบรับแจ้ง วันเดือนปี ผลิต / หมดอำยุ
2. บำร์โค้ด สัญลักษณ์สำคัญบนบรรจุภัณฑ์
ข้อดี ให้ข้อมูลสำคัญต่อผู้บริโภค ข้อเสีย
ครบถ้วน
-
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อภิปลายผลเพิ่มเติมจากตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5
ผลกำรทดสอบและประเมินบรรจุภัณฑ์จำกตำรำงข้ำงต้น พบว่ำ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นไม่มีปัญหำ
ด้ำนขนำดหรือรูปทรงใด ๆ ด้ำนกำรใช้งำนเนื่องจำกผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีควำมคุ้นชินในกำรใช้บรรจุภัณฑ์
แบบเดิม ๆ คือกล่องทรงสี่เหลี่ยมที่เปิดจำกฝำด้ำนบนเท่ำนั้น จึงต้องเพิ่มกำรอธิบำยในส่วนของกำรเปิดกล่อง
หรือใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ต่ำงออกไปเพิ่มเติม ในด้ำนกรำฟิกหรือภำพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ส่งผลให้
ผู้สูงอำยุมีควำมเข้ำใจดี ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำใจกลุ่มที่ที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ ด้ำนข้อมูลเนื่องจำกชนิดผลิตภัณฑ์ที่
เลือกนั้นมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนภำยใน ข้อจำกัดทำงด้ำนข้อมูลยำ คำเตือน
และคำอธิบำยเยอะจึงทำให้มีเนื้อหำทีเ่ ยอะ ด้วยคำนึงถึงข้อมูลที่ผู้บริโภคควรทรำบเป็นสำคัญ
7.3 กำรทดสอบบรรจุภัณฑ์
กำรทดสอบและประเมินผลกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำ
เพื่อผู้สูงอำยุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยและปัญหำต่ำง ๆ อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอำยุ และกำรมองเห็น
ของผู้สูงอำยุ รวมไปถึง กำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์ และตีควำมหมำยกำรรับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ ทั้งปัจจัย
อื่นๆที่มีควำมจำเป็น ต่อกำรนำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้ำงต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในอนำคต สำหรับใช้สอยในห้องน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงตำมวัตถุประสงค์
มำกที่สุด ซึ่งได้ทำกำรทดสอบบรรจุภัณฑ์ดังนี้
(1) ทดสอบการใช้งานด้านรูปทรง
(2) ทดสอบด้านข้อมูลและคาชี้แจง
(3) ทดสอบด้านกราฟิกและภาพประกอบ
7.3.1 ผลกำรทดสอบบรรจุภัณฑ์
ผลกำรออกแบบที่มำจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด สัมฤทธิ์ผลและออกมำเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ผ่ำนกำรพัฒนำแล้ว ที่แสดงข้อมูล ชื่อผลิตภัณฑ์ กรำฟิก ภำพประกอบ วิธีกำรใช้งำนไปตำมวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ
ได้อย่ำงครบถ้วน สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรออกแบบกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์กลุ่มอื่นอื่นได้ โดยสำมำรถสรุปได้
ดังนี้
1) ด้านข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ มีผลกำรทดสอบด้ำนควำมครบถ้วนของข้อมูลในเกณฑ์ดีมำก
และด้ำนคำแนะนำกำรใช้งำนและคำเตือนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2) ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีควำดชัดเจนของภำพประกอบ คู่สี และควำมง่ำยในกำรอ่ำน
ข้อมูลที่ดีมำก
3) ด้านการใช้งานบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ มีขนำดปริมำณและควำมสะดวกในกำรหยิบจับ
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก และมีควำมสะดวกในกำรเปิดบรรจุภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
4) ด้านภาพรวมของการทดสอบบรรจุภัณฑ์ มีควำมชัดเจนของข้อมูลและกรำกรำฟิกโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ดีมำก และมีกำรใช้งำนบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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7.3.2 อภิปรายผลการทดสอบ
สรุปผลกำรทดสอบจำกตำงรำง 6 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทำวิจัยครั้ง
นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ สู ง อำยุ ที่ มี อ ำยุ ตั้ ง แต่ 65-75 ปี จ ำนวน 30 คน โดยคั ด เลื อ กจำกผู้ ที่ ม ำใช้ บ ริ ก ำรใน
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวรใน 1 วัน โดยอ้ำงอิงจำกตำรำงขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan)
โดยจำกกำรแยกแยะ แบ่งกลุ่มกำรสรุปผลดังนี้
1. ด้ำนรูปทรงและกำรใช้งำน มีขนำดที่พอเหมำะ จับง่ำยถนัดมือ ต้องใช้เวลำในกำรทำควำม
เข้ำในกำรเปิดใช้งำนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ไม่คุ้นเล็กน้อย
2. ด้ำนข้อมูลและคำชี้แจงมีควำมครบถ้วนมำก ข้อมูลหลักอ่ำนง่ำยและเข้ำใจได้ แต่มีเนื้อหำ
ใส่ส่วนกำรอธิบำยและคำชี้แจงค่อนข้ำงเยอะทำให้อ่ำนได้ยำกบำงจุด
3. ด้ำนกรำฟิกภำพประกอบมีควำมชัดเจนและดึงดูดสำยตำได้ดี มีสีที่เด่นมองเห็นได้ง่ำย
4. ด้ำนภำพรวมควำมเข้ำใจมีแนวโน้มที่ดี ดูสดใสน่ำใช้งำน
8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
กำรวิจัยเรื่อง กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนำมัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำเพื่อผู้สูงอำยุ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยและปัญหำต่ำง ๆ อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอำยุ และกำรมองเห็นของผู้สูงอำยุ
รวมไปถึงกำรรับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งปั จจัยอื่น ๆ ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรนำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรออกแบบ
เบื้องต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และตรงตำมวัตถุประสงค์ มำกที่สุด ซึ่งได้สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลดังนี้
8.1 สรุปผลกำรวิจัย
ในกำรทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษำพฤติกรรมผู้สูงอำยุที่เกิดจำกปัญหำควำมเสื่อมสภำพในกำรมองเห็น อัน
ส่งผลไปถึงควำมผิดพลำดหรือสับสน ในกำรหยิบใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ โดยผ่ำนขั้นตอนตั้งแต่กำรศึกษำเก็บ
รวบรวมข้อมูลภำคเอกสำร กำรสอบถำมกับกลุ่มเป้ำหมำย และสร้ำงตัวอย่ำงงำนออกแบบขั้นต้น เพื่อนำมำ
สรุปหำแนวทำงกำรออกแบบ ให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ และตรงตำมวัตถุประสงค์มำก
ที่สุด ซึ่งหลังกำรทดสอบบรรจุภัณฑ์พบว่ำผู้สูงอำยุรับรูและเข้ำใจตังบรรจุภัณฑ์ได้ดี สำมำรถแยกแยะชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ได้จำกตัวของบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้ำนข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ และภำพประกอบที่ได้ออกแบบไว้
8.2 อภิปรำยผล
จำกกำรออกแบบและสร้ำงบรรจุภัณฑ์ตำมหลักเกณฑ์กำรออกแบบที่ได้กล่ำวมำขั้นต้น รวมถึงกำร
ซักถำมผู้เชี่ยวชำญและกลุ่มเป้ำหมำยแล้วนั้น เห็นว่ำงำนชิ้นนี้จะสำมำรถช่วยต่อยอดหรือเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอำยุ และควรคำนึงถึงองค์ประกอบกำรออกแบบที่หลำยอย่ำง ไม่เพียงกำรเลือกใช้
สีที่เป็นสีคู่ตรงข้ำมแต่ควรดูเรื่องค่ำควำมเข้มของสีที่อำจมีผลต่อกำรมองเห็นกรณีผู้ที่มีควำมผิดปกติทำงด้ำน
กำรมองเห็นสีหรือตำบอดสี กำรเลือกรูปแบบตัวอักษรนอกจำกกำรอ่ำนที่ง่ำยแล้วก็ควรสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
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ที่เรำจะออกแบบ หรือแม้กระทั่งกำรจัดวำงภำพกรำฟิกที่เหมำะสม เน้นโทนสีที่เน้นเสมือนจริงเพื่อง่ำยต่อกำร
ตีควำม เป็นต้น ที่สำมำรถนำมำต่อยอดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ในอนำคต
ข้อเสนอแนะ
1. แนวทางการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กำรวิจัยในครั้งนี้ศึกษำกำรรับรู้และกำรตีควำมหมำยของกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้สูงอำยุ จึงอำจมีปัจจัย
หลักในกำรออกแบบที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งผลกำรวิจัยทำให้ทรำบถึง สภำพกำรรับรู้ของกลุ่มเป้ำหมำย ที่อำจมี
ควำมแตกต่ำงกันในหลำยๆ เรื่องหรือเป็นในแนวทำงเดียวกัน จึงควรศึกษำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้อื่น ๆ
เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรออกแบบในงำนวิจัยนี้เพิ่มมำกขึ้น เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และคู่สีที่
เหมำะสมกับกำรใช้งำน โดยคำนึงควำมเข้ำใจพื้นฐำนของมนุษย์ในกำรตีควำมหมำยต่อสี นั้น ๆ หรือคำนึงถึง
พื้ น ที่ ก ำรใช้ ง ำนเพื่ อ เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ในกำรออกแบบเบื้ อ ต้ น หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ระยะในกำรมองเห็ น ของ
กลุ่มเป้ำหมำย
2. แนวทางประกอบการออกแบบเพิ่มเติม
ในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้เน้นคำนึงถึงเนื้อหำและควำมชัดเจนที่กลุ่มเป้ำหมำยควรได้รับเป็นหลัก
หำกแต่สำมำรถนำไปต่อยอดในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้ แต่ในผลิตภัณฑ์ที่มีควำมอันตรำยใน
กำรใช้งำน เช่น ยำ สำรเคมี นั้นอำจต้องหำข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญมำประกอบ เช่น คำสำคัญ สัญลักษณ์คำ
เตือนสำกล หรือเลขทะเบียนยำ อื่น ๆ มำประกอบกับงำนวิจัยชิ้นนี้เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอำจำรย์ บุคลำกร และผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ ที่ได้ให้คำแนะนำในกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลนี้ และขอขอบคุณผู้สูงอำยุที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเพื่อนำมำปรับใช้ในกำรออกแบบและเขียน
บทควำมชิ้นนี้
เอกสารอ้างอิง
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ต่างกัน." [ออนไลน์], วำรสำรคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2558 เข้ำถึงเมื่อ 18
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2559. เข้ำถึงได้จำก : http://www.packagingbenny.siam.im/unitfour.html?i=1
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ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม ใน
การพัฒนาชุดบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สาหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย
Functional, Expressive and Aesthetic (FEA) Model of Bodysuit and Splint
Developing for children with Cerebral Palsy in Thailand.
วุฒิไกร กาตาสาย
Wuttikrai Katasai
Faculty of Ago industry Department of textile Science,
Kasatsart University, Bangkok
E-mail: photogenic_pp@hotmail.com
1. บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการนาตัวแบบความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้าน
ความงาม ในการศึกษาความต้องการชุดบอดี้สูทที่ช่วยในการทรงตัวสาหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย
โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษารายละเอียดแนวคิดและทฤษฎีต่างๆจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นข้อคาถามในการสั มภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในการบาบัดรักษาเด็กสมองพิการ และผู้ปกครองของเด็กสมองพิการ
จานวน 8 ราย และนาผลที่จากจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
NVivo 11
การศึกษาและหาความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปกครองเด็กสมองพิการโดยผ่านขั้นตอนการ
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้าน
ความงาม พบว่าผู้บิริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการทางด้านการใช้งาน ในด้านประสิทธิภาพในการ
บาบัดรักษาอาการของเด็กสมองพิการ ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการใน
ชุดบอดี้สูทที่มีความพอดีต่อการสวมใส่ และอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการออกแบบรวมถึงชุดบอดี้สูทที่มีน้าหนัก
เบา ความต้องการทางด้านการแสดงออกทางสังคม กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านการถูกยอมรับ จาก
สังคมและครอบครัว มีความต้องการชุดบอดี้สูทที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจกรรมต่างๆได้ และมี
ความต้องการด้านความพึงพอใจในการสวมใส่ชุดบอดี้สูท และความต้องการด้านความงาม กลุ่มเป้ าหมายมี
ความต้องการบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ที่มีสีสันและลวดลายการ์ตูนที่สวยงาม
คาสาคัญ: ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม; โรค
สมองพิการ; ชุดช่วยในการทรงตัวตัว; อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
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Abstract
This study uses Functional- Expressive and Aesthetic Model (FEA) to study users
demand for design process of body suit for body balance for children with cerebral palsy in
Thailand. This study was a quantitative research to study Functional, Expressive and Aesthetic
to consumer demand for design process of body suit for body balance and splint Developing
for in Thailand. A sample was selected from therapists and parent of cerebral palsy (8 cases).
In cases researcher have data collection by literature reviews in Functional- Expressive and
Aesthetic Model (FEA), children with cerebral palsy and stretch garment for analyst to
conceptual framework and developing interview question. This study used were in depth interview and focus group. This data Derived from in depth interview were analyst by
quantitative software NVIVO 11.
The finding from the study by using Functional- Expressive and Aesthetic (FEA) Model.
Functional aspect from user’s requirement are included: cp treatment effectiveness physical
comfort and fitting size. Expressive aspect from user’s requirement are included: social role,
acceptance of social and family as a normal person in social. And Aesthetic aspect from user’s
requirement are included: body suit and splint with color cartoon printed designs.
Keyword: Functional- Expressive and Aesthetic Model (FEA); Cerebral Palsy; Bodysuit; Splint
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายเป็นปัญหาหลักของบุคคลที่มีความพิการมาตั้งแต่แต่กาเนิดความ
เป็นความผิดปกติจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ทาให้ร่างกายไม่สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์( Hallahan&Kauffiman,1994) ความผิดปกติทางร่างกายอาจมีสาเหตุมาจากหลาย
รูปแบบ ความพิการที่มีมาตั้งแต่กาเนิดส่งผลต่อการควบคุมสรีระทางร่างกายที่ส่งผลต่อความบกพร่องทาง
ร่ า งกาย และมี ผ ลครอบคลุ ม ลั ก ษณะของความบกพร่ อ งทางการเคลื่ อ นไหว ( Motor functioning
impairments) ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ หรือบุคคลซึ่งได้รับความบกพร่องทางร่างกายจากการ
เกิดอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคมะเร็งเต้านม อุบัติเหตุจากการโดนไหม้น้าร้อนลวก อุบัติเหตุทางรถ
รถยนต์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นส่งผลต่อการควบคุมหรือสรีระทางร่างกายทาให้เกิดความบกพร่องต่อร่างกาย
(Jha,2009) ความผิดทางร่างกายและสุขภาพจานวนมากเกิดจากความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) ซึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุ การกระแทก หรือการได้รับ
สารพิษ ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยเสี่ยงต่อความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพของเด็กอาจเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์
แต่ เ ด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางร่ า งกายและสุ ข ภาพแต่ ล ะคนย่ อ มมี ปั ญ หาหรื อ อาการที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น ความ
ช่วยเหลือพิเศษที่เด็กต้องการจึงแตกต่างกันตามไปด้วย เป้าหมายหลักของการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่อง
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ทางร่างกายและสุขภาพ คือ การทดแทนสิ่งที่เด็กขาด ซึ่งการช่วยเหลือย่อมบรรลุผลสูงสุดหากเด็กสามารถ
ได้ รั บ การบ าบั ดอย่ า งสม่ าเสมอทั้ ง ที่ บ้ า นและโรงเรีย นโดยพ่อ แม่ และครูค วรใส่ใจทุ ก รายละเอี ยด ได้แก่
กายภาพบาบัด (Physical therapy) กิจกรรมบาบัด (Occupational therapy) รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพล
ศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความผิดปกติ (ประเสริฐ, 2549) เป็นต้น ส่วนความบกพร่องทางสุขภาพ (Health
impairments) เป็นปัจจัยขัดขวางความปกติของร่างกาย ซึ่งจาเป็นต้องได้รับ การรักษาทางการแพทย์เพื่อให้
สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของเด็กเหล่านี้มีความปกติเหมือนเด็กในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างปกติ
อาการบกพร่ อ งทางร่ า งกายที่ มั ก จะพบบ่ อ ยๆ ได้ แ ก่ ซี พี (CP) หรื อ ซี ริ บ รั ล พั ล ซี่ (Cerebral
Palsy) การเป็นอัมพาตเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลาง สมองพิการ หรือเป็นผลมาจากสมองที่กาลังพัฒนา
ถูกทาลายก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือหลังคลอดซึ่งทาให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติอย่างถาวรส่งผลให้การ
ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของกล้ า มเนื้ อ สู ญ เสี ย หรื อ บกพร่ อ ง (สมจิ ต ศรี อุ ด มขจร, 2549) เช่ น การ
เคลื่ อ นไหว การพู ด พั ฒ นาการล่ า ช้ า ภาวะบกพร่ อ มทางพฤติ ก รรมและอารมณ์ นี้ มั ก ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่อต้านตนเองหรือผู้อื่น มีความรู้สึกนึกคิดที่ผิดไปจากปกติ แสดงออกถึงความ
ต้องการทาร้ายตนเองหรือผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองต่า จนส่งผลต่อการเรียน มีปัญหาในการเรียนรู้ มีความ
ยากลาบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครู แสดงออกถึงภาวะความเครียดและไม่มีความสุข
อย่างเป็นปกติ มีแนวโน้มของอาการทางสุขภาพร่างกาย ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่จานวนไม่น้อยที่พบกับปัญหาความ
บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ของลูก โดยที่ไ ม่รู้ว่าลูกต้องได้รับการแก้ไขพฤติกรรมที่ถูกต้อง (สุรินทร์
ยอดคาแปง, 2544)
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม(FEA) ใน
การพัฒนาเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
2. เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และ
ด้านความงามของเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้ใที่มีความบกพร่องทางร่างกายในประเทศไทย
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายใน
ประเทศไทย
4. นิยามศัพท์
1. ตัวแบบความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม (FunctionalExpressive and Aesthetic Model: FEA) คือรูปแบบ ของหาการความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้รูปแบบ
การวิจัยและกระบวนการในการหาความต้องการของผู้บริโภคใน 3 ด้าน อันได้แก่ ความต้องการทางด้านการ
ใช้งาน(Functional) ความต้องการทางด้านความรู้สึกที่แสดงออกมา(Expressive) และความต้องการเกี่ยวกับ
ความงาม(Aesthetic) ซึ่งทั้งสามส่วนนี้เป็นความต้องการพื้นฐานที่ผู้บริโภคจะต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
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ใด ๆ FEA เป็นกระบวนการพัฒนาการออกแบบและหาความต้องการของผู้บริโภคโดยผ่านขั้นตอนการ
วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการออกแบบของนักออกแบบ และให้ผู้บิโภคยอมรับความ
ต้องการนั้น Lamb and Kallal’s (1992)
2. เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) หรือคาย่อที่นิยมเรียก คือ ซี พี (C.P.) กลุ่มอาการของผู้ป่วยเด็กที่มี
ความพิการอย่างถาวรของสมอง ความพิการนี้จะคงที่และไม่ลุกลามต่อไป ซึ่งมีผลให้การประสานงานของการ
ทางานของกล้ามเนื้อบกพร่อง ส่งผลให้ร่ างกายมีการเคลื่อนไหวและการทรงท่าที่ผิดปกติ เช่น การเกร็งของ
ใบหน้า ลิ้น ลาตัว แขน ขา การทรงตัว การทรงท่าในขณะนั่ง ยืน เดิน ผิดปกติหรืออาจเดินไม่ได้นอกจากนี้
อาจมีความผิดปกติในการทางานของสมองด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย
3. บอดี้สูท (Bodysuit) ชุดกระชับร่างกายเป็น เสื้อผ้าสาเร็จรูปชิ้นเดียว ที่ รัด ลาตัวและบริเวณเป้า ซึ่ งไม่
สามารถใช้เป็นชุดว่ายน้าได้ รูปแบบ bodysuit เป็นพื้นฐานซึ่งจะมีความคล้ายกับชุดว่ายน้าแบบชิ้นเดียวและ
รัดรูป แม้ว่าวัสดุอาจแตกต่างกัน bodysuit ซึ่งจะมีความแตกต่างจากชุดว่ายน้าหรือชุดรัดรูป ที่มีลักษณะ
ตะขอที่บริเวณเป้า ซึ่ง bodysuit อาจมีแขนหรือสายที่เชื่อมโยงจากไหล่หรือลาคอตามแบบหรือสไตล์ในการ
ออกแบบ
4. อุ ป กรณ์ ช่ ว ยพยุ ง แขน (Splint) หมายถึ ง อุ ป กรณ์ พ ยุ ง ชนิ ด ชั่ ว คราว (temporary orthoses) มั ก ใช้ กั บ
อุปกรณ์พยุงแขน Orthoses, brace และ splint สามารถใช้เรียกทดแทนกันได้ แต่คาว่า orthoses เป็นคาที่
ใช้เป็นทางการมากกว่า อุปกรณ์พยุงแขนเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 โดยศัลยแพทย์และนักกายอุปกรณ์
(Fess EE, 2002)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

(Internal factors)
)

(Function )
(External factors)
)

(Self-acceptance)
)

(Expressive )

(consumer demand )

(Social -acceptance)
0

(Design)

(Aesthetics )

(art proportion )

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ในการศึกษานี้ใช้ตัวแบบความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความ
งาม (Functional- Expressive and Aesthetic Model: FEA) ในการหาการความต้องการของผู้บริโภคโดย
ใช้รูปแบบการวิจัยและกระบวนการในการหาความต้องการของผู้บริโภคใน 3 ด้าน อันได้แก่ ความต้องการ
ทางด้านการใช้งาน(Functional) ความต้องการทางด้านความรู้สึกที่แสดงออกมา (Expressive) และความ
ต้องการเกี่ยวกับความงาม (Aesthetic) ตามตัวแบบของ Lamb and Kallal’s (1992) เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ซึ่งความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ตัวแบบ FEA ในการพัฒนาบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วย
พยุงแขนของเด็กสมองพิการได้ จากปัจจัยหลัก 3 ด้าน และมีตัวบ่งชี้ย่อยของความต้องการทั้งสามด้านซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความต้องการในด้านต่างๆ ดังแสดงให้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ย่อยของตัวแบบความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม
และด้านความงาม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ย่อย
ที่มา
ความต้องการด้าน
- ความสะดวกสบาย
- Huck, J. and Kim, Y.,
การใช้งาน
1997.
- ความปลอดภัยในการใช้งาน
(Function )
- Kreighbaum, E. and
- ความคงทนต่อการซักและ
Barthels, K.M., 1985.
ดูแลรักษา

ความต้องการด้าน
การแสดงออกทาง
สังคม
(Expressive)
ความต้องการด้าน
ความงาม
(Aesthetics)

- ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
- ความสามารถในการระบาย
เหงื่อและอากาศ
- ความแข็งแรงคงทนต่อการ
ใช้งาน
- บทบาทในสังคม
- ภาพลักษณ์ในสังคม
- การแสดงตัวตนในมสังคม
-

รูปแบบ
สีและลวดลาย
วัสดุที่นามาใช้ในการผลิต
รูปทรง

- Wilson, M. (2001).

- Cheng, H. (1994).
- Cheng,H.,&Schweitzer,J.C
.(1996).
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อพัฒนาตัวแบบความต้องการ
ด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม (FEA) โดยศึกษาความต้องการทางด้านการใช้
งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม ในการพัฒนาเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายในประเทศไทยซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย
และได้นาเสนอเป็นหัวข้อตามลาดับและข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีต่างๆจากการวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการ
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป NVivo 11
1. การพัฒนาแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม (Question for focus group )
สร้ า งเครื่ อ งมื อ เป็ น สั ม ภาษณ์ โ ดยการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยแบ่ ง ตาม
องค์ประกอบของแต่ละความต้องการแล้วประมวลผลเป็นข้อคาถาม แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา แล้วนามาพิจารณาความเหมาะสมของสานวนภาษา การใช้ถ้อยคาและนาแบบสอบถาม
ไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังภาพที่ 2

(FEA)

(FEA)

(FEA)

ภาพที่ 2 แผนผังการพัฒนาและการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
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2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างและประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ทมี่ ีความบกพร่องทางร่างกายอันประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคสองมองพิการ
(cerebral palsy) ในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคสองมองพิการ (cerebral palsy) ผู้ปกครองและบุคลากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จานวน ในประเทศไทย แบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญในการบาบัดรักษาและดูแลเด็กสมองพิการประกอบด้วยกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทาง
พัฒนาการเด็กแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกิจกรรมบาบัดฝ่ายกายนักกายภาพบาบัดนักกายอุปกรณ์ และ
ผู้ดูแลเด็กสมองพิการผู้ปกครองพ่อแม่หรือญาติของเด็กสมองพิการ
กลุ่มที่ 2 เด็กสมองพิการอายุ 3 – 10 ปี
3. การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม NVivo 11
การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม NVivo 11 ท าการวิ เ คราะห์ โ ดยการจั ด แบ่ ง ค าและกลุ่ ม ค า
(segmentation) ในบทสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจัดแบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่าง (classification)
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านที่มีความเชื่อมโยงกัน (relationship) และข้อมูลที่มีความแตกแต่งกันเพื่อทา
การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (comparing) และนั บ ความถี่ ข องค าที่ ก ล่ า วถึ ง (reference count) เพื่ อ น ามา
สังเคราะห์ความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม (FEA) ในการ
พัฒนาเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายในประเทศไทย ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง
ดังแสดงให้ในภาพที่ 3

Relationship
Segmentation

Theme and
pattern

Classification

(intersection
& comparing)

-Functional need
-Expressive need
-Aesthetic need

ภาพที่ 3 แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มโดยใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ NVivo 11
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1. ผลการวิจัย
ความต้องการด้านการใช้งาน ความต้องการด้านการแสดงออกทางสังคม และความต้องการด้าน
ความงามของเด็กสมองพิการผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จากการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรม NVivo 11 แล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการทางด้านการใช้งาน ความต้องการ
ด้านการแสดงออกทางสังคม และความต้องการด้านความงาม โดยให้ความสาคัญในด้านต่างๆ แสดงได้ดัง
แผนภูมิในภาพที่ 4
หน้าที่ 587
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนความสาคัญความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออก
ทางสังคม และด้านความงามในบทสนทนากลุ่มของเด็กสมองพิการ
จากรูปที่ 4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนความสาคัญความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการ
แสดงออกทางสังคม และด้านความงามในบทสนทนากลุ่มจะเห็นได้ว่าการให้ความสาคัญเรื่องการใช้งาน การ
แสดงออกทางสัง และความสวยงามของบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน จากการสนทนากลุ่ม
ของผู้ปกครองของเด็กสมองพิการคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ด้านการใช้งาน 21 % ด้านการแสดงออกทางสังคม 7
% ด้านความงาม 18 % กลุ่มนักกายภาพอุปกรณ์และผู้ดูแลเด็กสมองพิการคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ด้านการใช้
งาน 42 % ด้านการแสดงออกทางสังคม 5 % ด้านความงาม 25 % จากบทสนทนากลุ่มของแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ด้านการใช้งาน 37 % ด้านการแสดงออกทางสังคม 7 % ด้านความงาม 17 %
และจากบทสนทนากลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีคิด
เป็นสัดส่วน ด้านการใช้งาน 15 % ด้านการแสดงออกทางสังคม % ด้านความงาม 2 % ของการสนทนา
ทั้งหมด

หน้าที่ 588
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ตารางที่ 2 ความต้องการในด้านต่างๆและการนับคาซ้า (reference count ) ในบทสนนากลุ่มทั้งหมดจาก
กลุ่มตัวอย่าง
ความ
ข้อความที่พบในบทสนทนากลุ่ม
คาที่พบ
การ เปอร์เซ็นต์
ต้องการ
นับ
(%)
คา
ด้านการใช้ Stability ในท่านั่ง Stability ในท่ายืน เพื่อที่เมื่อ การใช้งาน
10
1.56
งาน
ลาตัวดีแล้วก็จะสามารถใช้งานในส่วนของแขนขา
ได้
comfort มากขึ้น แค่เราทาเป็นปลอกใส่แล้วให้
ความ
5
1.04
มันดูกระชับแล้วไม่ต้องเปิดปิดบ่อย
สะดวกสบาย
ผมว่าอันดับแรกเลยน่าจะเบา ไม่ร้อน ไม่อึดอัด
เบา
6
1.39
ไม่ให้เด็กร้อนล่ะครับ
อย่างการซัก การทาความสะอาด ถ้าเอาบอดี้สูท ความสะอาด
5
1.01
กลับไปใช้ที่บ้านอยากให้มันง่าย ลงน้าได้ ซักได้
ด้านการ
อยากให้เค้าชินคะ บางคนใส่แล้วไม่ชอบ ไม่เอา
จิตใจ
2
0.69
แสดงออก
เลย จิตใจวุ่นวาย
ทางสังคม
สัมผัสหรือว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย
การสัมผัส
1
0.46
หรือว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากอะไรที่ยอมรับ
sensation
มั นก็ต้องแบบใส่ แ ล้ วเค้าไม่แปลกกว่าคนอื่น ใส่
สบาย
5
1.01
สบาย
ด้านความ
ถ้าทาเป็น size สาเร็จรูปมา ก็เป็นสวมเหมือนของ
สายรัด
3
0.71
งาม
ผู้ใหญ่เลย แล้วก็ติด strap จะง่าย
เป็ น เสื้ อ ตั ว นึ ง กางเกงตั ว นึ ง แยกชิ้ น ไปเลย
บอดี้สูท
2
0.69
เพราะว่าเราต้องถอดกางเกงแกะแพมเพิสได้
lycra เพราะทางนั้นเค้าบอกว่ามันจะสบายกว่า
ผ้า Lycra
4
0.78
เค้ า จะชอบลายการ์ ตู น อย่ า งเดี ย ว อย่ า ง 9-10
การ์ตูน
2
0.69
ขวบ การ์ตูนก็น่าจะจูงใจ
7.2. การอภิปรายผล
7.2.1. ความต้องการด้านการใช้งาน (Functional)
ปัญ หาที่ พบของความต้องการด้านการใช้งานบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน จากการ
สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเด็กสมองพิการสามารถสรุปข้อมูลของปัญหาด้านต่างๆได้ ดังนี้ ด้านการรักษา
หน้าที่ 589
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ด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่บอดี้สูทและอุปกรณ์พยุงแขน ด้านความพอดีในการสวมใส่บอดี้สูทและ
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ด้านระยะเวลาในการสวมใส่บอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนในแต่ละวัน ด้านการดูแล
รักษาและการเก็บรักษา และด้านวัสดุที่นามาใช้ทาบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
- ด้านการรักษา การใช้บอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์พยุงแขนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นใน
เรื่องของสมดุลของร่างกาย โดยเฉพาะบอดี้สูทซึ่งส่วนใหญ่จะรองรับตรงลาตัวจะเน้นเรื่องสมดุลของลาตัว
มากกว่า การใส่บอดี้สูทเพื่อการยืนตรงขึ้น การนั่งได้นานขึ้น ระยะทางนานขึ้น นั่งลงตรง ๆไม่เอียงหรือเอนไป
ทางด้านใดด้านหนึ่ง เพราะเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของผู้ป่วยในกรณีนั้น ๆได้ อย่างคนไข้เข้ามา มีระดับ GMFCS
เท่านี้ มี modified ash worth scale แขน ขา เท่านี้ เราสามารถใช้บอกระดับความรุนแรงของเคสในแต่
ละเคสได้และทาให้ลาตัวมีความเสถียร ในท่านั่งและในท่ายืน เพื่อที่เมื่อลาตัวมีสมดุลดีแล้วก็จะสามารถใช้ใน
ส่วนของแขนขาได้ส่วนในการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนั้นถ้ามือคือป้องกันไม่ให้ข้อติด กับจัดท่าให้กาดีขึ้น หยิบ
ดีขึ้น ให้เด็กสามารถที่จะหยิบหรือจับอะไรได้เองมากขึ้น
- ด้านความสะดวกสบายต่อการสวมใส่ เมื่อมีก ารสวมใส่บอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์พยุง
แขนแล้วความสะดวกสะบายในการสวมใส่นับว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างมากที่ผู้บริโภคต้องการ
ลักษณะของบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนั้น ต้องมีความสะดวกสบายในด้านการใช้งาน กล่าวคือต้องใช้
งานง่าย ไม่เปิดปิดบ่อยกระชับ ไม่ระคายเคืองผิวและเกิดการเสียดสีกับผิวหนังให้น้อยที่สุดเนื่องจากเด็กสมอง
พิการบางรายมีอาการแพ้และระคายเคืองเนื่องจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กเหล่านี้มีการ
ปฏิเสธการใส่อุปกรณ์เหล่านนี้ไปด้วย มีการระบายเหงื่อที่ดีจากการสนทนากลุ่มกับผู้ปกครองเด็กพบว่าเด็ก
สมองพิการมักจะมีเหงื่อออกเร็วและมากกว่าเด็กปกติดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ควรจะมีการระบายเหงื่อที่ดี ไม่อับ
ชื้น และมีการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างสะดวกบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนควรช่วยส่งเสริมให้
ร่างกายของเด็กสมองพิการสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ค ล่องตัวขึ้นไม่ขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการเคลื่อนที่ให้
ลาบากยากขึ้น
- ด้านความพอดีในการสวมใส่ ความต้องการด้านความพอดีในการสวมใส่ คือเมื่อสวมใส่บอดี้
สูทประคองตัวหรือเมื่อใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนแล้วไม่อึดอัด ไม่รัดแน่น ใส่แล้วมีช่องว่างเหลือสบายๆ หรือ
เหลือนิดหน่อย ที่สามารถทาให้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ร่างกายได้อย่า งสมบูรณ์มากที่สุดสอดคล้องกับ
คากล่าวของ ประเสริฐ, (2549) เป็นความฟิตแบบไทท์ฟิต หรือบางครั้งก็เรียกว่า สกินนี่ คือเนื้อผ้าจะติดกับผิว
ของเรา จึงเรียกว่าเข้ารูปมาก ๆ ถ้ารัดแน่นมากเกินไปอาจทาให้เด็กสมองพิการเหล่านั้นไม่สบายตัว เกิดแรง
กดทับบริเวณผิว และปฏิเสธการสวมใส่บอดี้สูทประคองตัวหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงแขนได้
- ด้านระยะเวลาในการสวมใส่ ระยะเวลาในการสวมใส่ของบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์
ช่วยพยุงแขน ระยะเวลาคือสามเดือน ความถี่ในการใส่คือ 6 ชม. ต่อวัน เต็มสัปดาห์ การกาหนดระยะเวลา
เป็นความต้องการของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก แต่สาหรับผู้ปกครองและเด็กสมองพิการมี
ความต้องการด้านระยะเวลาที่น้อยกว่านั้น คือ 30 นาทีต่อวัน
- ด้านการดูแลและการเก็บรักษา การดูและรักษาบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะควรจะง่ายต่อการเก็บรักษา ทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันหรือ
หน้าที่ 590
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สถานที่ต่างๆ สามารถลงน้าซักได้ปกติเหมือนเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ใช้น้ายาซักล้างได้ ไม่เสียสภาพเมื่อโดนน้าและ
น้ายาซักล้างต่างๆ
- ด้านวัสดุที่นามาใช้ การเลือกวัสดุเพื่อนามาใช้ในการทาบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วย
พยุงแขนนั้น สิ่งที่ต้องคานึงถึงคือความเหมาะสมในเลือกและชนิดของวัสดุต้องไม่มีอันตรายในการใช้งาน โดย
บอดี้สูทประคองตัว เช่นตัวผ้าอย่าง lycra หรือ powernet เข้าไปในบางจุดของร่ายกายเค้าในจุดที่ตรงการ
การรองรับ แล้วหาจุดที่ต้องเสริมเลเยอร์ ต้องใส่พวก plastic bone อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตรงนี้จะกาหนดได้
จากชิ้นแพทเทิร์นต่างควรมีการรองรับในจุดที่ต้องการหรืออาจจะอยู่ที่การคิดชิ้นแพทเทิร์นการใช้แรงดึงเข้า
ช่วยที่มันหลายทิศทางที่จะเข้ามาช่วยและตั วเสริมก็จะมี plastic bone มี elastic tape มี non-woven ที่
กันกระแทกต่างๆ ส่วนในอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่สามารถดัดได้เป็นถุงมือแล้วใส่โลหะเสริม
อาจจะเป็นผ้า หรือแผ่นพลาสติก หรือ bone และวัสดุที่เอามาใช้ในการรองรับข้อมือ และต้องสามารถดัดให้
อยูใ่ นองศาที่สอดมือเข้ามาด้วย
7.2.2. ความต้องการด้านการแสดงออกทางสังคม (Expressive)
ปัญหาที่พบของความต้องการด้านการแสดงออกทางสังคมเมื่อใช้งานบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน จาก
การสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเด็กสมองพิการสามารถสรุปข้อมูลของปัญหาด้านต่างๆได้ ดังนี้ ด้านสภาพ
จิตใจของเด็กสมองพิการ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ด้าน
การแสดงออกและบทบาททางสังคม ด้านการถูกยอมรับในสังคม และด้านครอบครัว
- ด้านสภาพจิตใจของเด็กสมองพิการ สภาพจิตใจของเด็กสมองพิการเมื่อสวมใส่บอดี้สูทหรือ
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนคือไม่อยากสวมใส่เพราะอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัย เช่น อึดอัด ร้อน ไม่สวยงาม
ความต้องการด้านสภาพจิตใจของเด็กสมองพิการจากการสนทนากลุ่มพบว่า การจะยอมรับมันต้องดึงดูดเขา
อันดับแรกคือดึงดูดเขาในการที่จะเข้าหา เช่น ลวดลาย รูปแบบ หรือมีบางอย่างที่เด็กสนใจและสามารถนาสิ่ง
นั้นมาหลอกล่อได้
- ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ปัญหาด้าน
ความพึงพอใจต่อการสวมใส่บอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนในเด็กสมองพิการ เป็นปัญหาที่เกิดจากหลายๆ
ปัจจัย เช่น ความไม่เคยชิน การระคายเคือง น้าหนักของอุปกรณ์ หรือความสวยงามน่าดึงดูดของตัวอุปกรณ์
จึงกลายเป็นปัญหาที่เด็กสมองพิการปฏิเสธการใส่บอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ความต้องการด้านความ
พึงพอใจต่อการสวมใส่ของเด็กสมองพิการ จากบทสนทนาสามารถวิเคราะห์ได้คือ การใช้วัสดุที่มีพื้นผิวสัมผัส
ที่อ่อนนุ่มไม่ระคายเคือง มีพื้นผิวสัมผัสที่คุ้นเคยและลวดลายหรือรูปแบบของบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์
ช่วยพยุงแขนที่ดึงดูความสนใจของเด็กสมองพิการ ที่ส่งผลให้พวกเขามีความรู้สึกอยากใส่ บอดี้สูทและอุปกรณ์
พยุงแขนซึ่งเป็นการลดความบกพร่องทางจิตใจควบคู่กันไปด้วย
- ด้านการแสดงออกและบทบาททางสังคม ปัญหาด้านการแสดงออกทางสังคมนับว่าเป็น
ปัญหาของเด็กสมองพิการเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากความบกพร่องทางร่างกายที่เกิดขึ้น จึงทาให้เด็กสมอง
พิการมีบทบาทในสังคมแค่คนพิการคนหนึ่ง จึงยากต่อการมีบทบาทในแง่อื่น ๆ เช่น ข้อกาหนดในการเรียน
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การทางาน หรือการประกอบาชีพต่างๆย่อมมีข้อกาหนด จึงทาให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถมีบทบาทในอาชีพ
เหล่านั้นได้ ดังนั้นความต้องการด้านการแสดงออกและบทบาททางสังคมของกลุ่มเด็กสมองพิการคือต้องใส่
บอดี้สูทหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงแขนแล้วเค้าไม่แปลกกว่าคนอื่น ไม่ถูกคนอื่นมองเป็นตัวประหลาดหรือถู กมองว่า
เป็นเพียงผู้พิการคนหนึ่ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง สามารถเดินได้ นั่ง ลูกประคองตัวเองได้ ใน
ระดับที่ไม่ถูกจับจ้องจากสังคมตามแนวคิดของ Hallahan, M. & Kauffman, C.S. (1994) สามารถสร้างความ
มั่นใจให้กับเด็กสมองพิการเหล่านั้นได้
- ด้านการถูกยอมรับในสังคม การยอมรับของสังคมต่อเด็กสมองพิการคนหนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่
สังคมและคนรอบข้างยอมรับได้ในสาภาวะที่จายอมหรือยอมรับว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนั้นไม่ได้ง่ายและ
ยอมรับได้โดยทั่วไป ในกรณีของผู้ปกครองรายหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนไม่รับเนื่องจาก ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยัง
นั่งยองๆไม่ได้ ยืนไม่ได้ ใส่เสื้อ ใส่กางเกงเองไม่ได้ เลยกลายเป็นว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงไม่สามารถเข้าเรียน
โรงเรียนดังกล่าวได้ เด็กเหล่านี้จึงถูกปฏิเสธจากสังคม ดังนั้นความต้องการด้านการถูกยอมรับในสังคม คือ ให้
เด็กขยับได้ เคลื่อนไหวได้ช่วยตัวเองได้บ้าง ไม่เป็นภาระของคนในสังคมหรือคนใกล้ตัว สามารถใช้ชีวิตเหมือน
คนทั่วไปได้อย่างปกติ
- ด้านครอบครัว ความต้องการในด้านนี้โดยส่วนใหญ่มาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
รวมไปถึงนักอุปกรณ์บาบัดและนักกายภาพบาบัด ลงความเห็นให้ผู้ปกครองเป็นคนเช็คแล้วดูว่าเด็กตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมต่อแบบไหนออกมาจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางช่องหนึ่ง ได้ หรือ
แม้แต่การดูแลเอาใจใส่ของครัวครัวต่อเด็กสมองพิการเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่
บ้านซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กสมองพิ การทั้งสิ้นตามแนวคิดของสมพร สุนทราภา (2552)
การได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ต่อการรักษาของผู้ปกครองจะส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
สมองพิการไปในทิศทางที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญกาหนด
7.2.3. ความต้องการด้านความงาม (Aesthetic)
ปัญหาที่พบของความต้องการด้านความงามของบอดี้สูทประคองตัวและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน และจากการ
สนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเด็กสมองพิการสามารถสรุปข้อมูลของปัญหาด้านต่างๆได้ ดังนี้ ด้านรูปแบบของ
อุปกรณ์ ด้านสีสันและลวดลายของอุปกรณ์ ด้านวัสดุที่นามาใช้ในการออกแบบของบอดี้ สูทและอุปกรณ์ช่วย
พยุงแขน รวมถึงด้านขนาดและรูปทรงของอุปกรณ์
- ด้านรูปแบบและการออกแบบ บอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนับว่าเป็นเครื่องนุ่งห่ม
ประเภทที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้นการออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ
ในอันดับแรกๆ ยิ่งถ้าเป็นเด็กสมองพิการรูปแบบและการออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการนั้นเป็นสิ่งที่
ยากกว่าและต้องให้ความสาคัญมาก ๆ ความต้องการของผู้ปกครองของเด็กสมองพิการในด้านรูปแบบบอดี้สูท
คือ เป็นกางเกงหรือกระโปรง หรือไม่ก็ต้องเป็นเสื้อตัวนึง กางเกงตัวนึง แยกชิ้นไป เพราะว่าต้องถอดกางเกง
แกะแพมเพิสได้ด้วย ส่วนเสื้อเป็นแบบแขนกุดหรือไม่มีแขน จะช่วยในเรื่องระบายอากาศได้ ส่วนการออกแบบ
ของบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนั้น อาจจะอยู่ที่การคิดชิ้นแพทเทิร์น การใช้แรงดึงเข้าช่วยที่มันหลาย
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ทิศทางที่จะเข้ามาช่วยเสริม หรือการใส่พวกซิป พวกตะขอ ก็สามารถช่วยในการเสริมความแข็งแรง และมี
ดีไซน์ด้วยการเพิ่มเทคนิคการทา burn out เนื้อผ้าออกไปบางส่วนได้
- ด้านสีสันและลวดลาย สีสันและลวดลายในบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนับว่าเป็นส่วน
สาคัญและสร้างแรงดึงดูดให้เด็กสมองพิการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเด็ก ๆจะให้ความสาคัญกับสีและลวดลาย
เป็นอย่างมาก ส่วนการพูดถึงเรื่องสีและลายการ์ตูนนั้นความต้องการของเด็กสมองพิการต้องการบอดี้สูทและ
อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนที่มีสีสันสวยงาม และมีลวดลายน่ารักสดใสตามแนวคิดของ Cheng, H. (1994) ที่เป็น
ลายการ์ตูนของเจ้าหญิงหรือเจ้าชายจากภาพยนต์หรือแอนิเมชั่นเรื่องต่างๆ หรือแม้กระทั่งลวดลายที่มีกาก
เพชรระยิบระยับ
- ด้านวัสดุที่นามาใช้ วัสดุที่นามาใช้ในการออกแบบของบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนนั้น
ต้องเป็นวัสดุที่อ่อนนิ่มไม่ระคายเคืองผิวของเด็กสมองพิการหรือเกิดอาการแพ้ นักกายภาพบาบัดและแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความเห็นเรื่องวัสดุ ที่นามาใช้ในการออกแบบคือ power net lycra เป็นลาดับต้นๆ ซึ่ง
power net เป็นเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ร้อน เนื่องจากผ้านี้ทามาจาก Nylon ผสมเส้นใยสังเคราะห์
ตระกูล Spandex ชื่อว่า Loncra โดยมีเส้นใย Loncra 7 เส้น พันด้วย Nylon แล้วนามาถักทอให้เป็นรูปหก
เหลี่ยม คุณสมบัติของผ้าเวลาสวมใส่จะแนบกับลาตัว มีความยืดและหดคงที่ ไม่ว่าจะขยายออกแค่ไหน จะ
กระชับกลับได้เท่าเดิม ตัวผ้าบางเบาแต่มีน้าหนักและ lycra เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการยืดและ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ดีช่วยเพิ่มความนุ่มสบายให้แก่เสื้อผ้า เมื่อสวมใส่แล้วจะให้อิสระเสรี ในการเคลื่อนไหว
ช่วยให้ผ้าคงรูป มีน้าหนักเบา ทิ้งตัวและไม่ย่นยับง่าย สวยงาม ไม่เทอะทะเนื่องจากเส้นใยและเนื้อผ้าทาให้เกิด
ความยืดหยุ่น ในการออกแบบจึงถูกเลือกที่จะนามาใช้ในการออกแบบบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนและ
ตัวเสริมความแข็งแรงก็จะมี plastic bone มี elastic tape มี non-woven ที่กันกระแทกต่างๆ
- ด้านขนาดและรูปทรง รูปทรงของบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ
เนื่องจากขนาดของอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีความพอดีกับขนาดร่างกายของเด็กสมองพิการในแต่ละคน หากไม่
มี ค วามพอดี หลวมหรื อ แน่ น เกิ น ไปจะท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การปฏิ เ สธที่ จ ะสวมใส่ ความต้ อ งการของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปกครองต่างเห็นว่า ขนาดของบอดี้สูทจะต้องมีความพอดีมาก ๆ และขนาดของอุปกรณ์ช่วย
พยุงแขนจะต้องมีความพอดีแต่ยังมีช่องว่างอยู่บ้าง จึงทาเป็น ขนาดของอุปกรณ์ สาเร็จรูปมา จะเป็นสวม
เหมือนของผู้ใหญ่แล้วก็ติดสายรัดซึ่งจะง่ายต่อการปรับขนาดให้แน่นขึ้น อาจเป็นซิปหรือตะขอทับ ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกและความสวยงามในการออกแบบ
7.2.4. การเปรียบเทียบหัวข้อต่างที่พูดถึงในบทสนทนา จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ
การเปรียบเทียบบทสนทนาของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กกับนักกายอุปกรณ์และนัก
กายภาพบาบัด ในหัวข้อและความต้องการด้านต่างๆที่พูดเหมือนและต่างกัน คือในกลุ่มของแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กจะพูด ในหัวข้อการสนทนา ในเรื่อง ความต้องการด้านการใช้งาน ความ
ต้องการด้านการแสดงออกทางสังคม ด้านความต้องการด้านความงามตามตัวแบบของ Lamb and Kallal’s,
(1992) เด็ ก สมองพิ ก าร และอุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยพยุ ง แขน ในทิ ศ ทางที่ เ หมื อ นกั น และกลุ่ ม ของแพทย์ แ ละ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กจะพูดให้ความสาคัญในเรื่องของบอดี้สูทประคองตัวเพิ่มขึ้ นมาด้วย ซึ่งแตกต่าง
จากนักกายอุปกรณ์ที่เน้นหนักในการพูดให้ความสาคัญของอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน มากกว่า และไม่ได้กล่าวถึง
บอดี้สูทประคองตัวมากนัก ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่า บอดี้สูทสาหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
มีความสาคัญ มากกว่ากลุ่ มของนักกายอุปกรณ์ ซึ่ งสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังที่กล่าว ตามแผนผังได้
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5 แผนผั ง แสดงการเปรี ย บเที ย บหั ว ข้ อ การสนทนาในความต้ อ งการด้ า นต่ า งๆ ของแพทย์ แ ละ
ผู้เชีย่ วชาญกับนักกายภาพบาบัดและผู้ดูแลเด็ก
การเปรียบเทียบบทสนทนาของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กกับผู้ ปกครองเด็กสมองพิการ ใน
หั ว ข้ อ และความต้ อ งการด้ า นต่ า งๆที่ พู ด เหมื อ นและต่ า งกั น คื อ ในกลุ่ ม ของแพทย์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
พัฒนาการเด็กจะพูด ในหัวข้อการสนทนา ในเรื่องของความต้องการด้านการใช้งาน ความต้องการด้านการ
แสดงออกทางสังคม ด้านความต้องการด้านความงามตามตัวแบบของ Lamb and Kallal’s, (1992) ของบอดี้
สูทและอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงแขน ในทิศทางที่เหมือนกัน และกลุ่มของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
จะพูดให้ความสาคัญในเรื่องของบอดี้สูทประคองตัวเพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งแตกต่างจากผู้ปกครองเด็กสมองพิการที่
เน้นหนักในการพูดให้ความสาคัญของลักษณะอาการของเด็กซีพีและอายุของผู้ป่วยเหล่านั้นมากกว่า และไม่ได้
กล่าวถึงบอดี้สูทประคองตัวและ splint มากนัก ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่า บอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน
สาหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการพัฒนาเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความ
ยืดหยุ่นสาหรับเด็กสมองพิการมากกว่ากลุ่มของผู้ปกครองเด็กสมองพิการ ที่มองในแง่ของความเป็นผู้บริโภค
มากกว่าผู้พัฒนา ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังที่กล่าว ตามแผนผังได้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 6 แผนผั ง แสดงการเปรี ย บเที ย บหั ว ข้ อ การสนทนาในความต้ อ งการด้ า นต่ า งๆ ของแพทย์ แ ละ
ผู้เชีย่ วชาญกับผู้ปกครองเด็กสมองพิการ
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1.บทสรุป
การใช้ตัวแบบ FEA ในการหาความต้องการด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้าน
ความงาม ในการพัฒนาชุดบอดี้สูทช่วยในการทรงตัวและอุปกรณ์พยุงแขนสาหรับเด็กสมองพิการในประเทศ
ไทย สามารถนามาใช้หาความต้องการในด้านต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และมีความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้งาน เพิ่มบทบาทและการ
ยอมรับจากสังคมรอบข้างและครอบครัว เพื่อนาไปสู่กระบวนการออกแบบชุดบอดี้สูทช่วยในการทรงตัวและ
อุปกรณ์พยุงแขนให้มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดบอดี้สูทช่วยในการทรงตัวและอุปกรณ์พยุงแขนสาหรับเด็กสมอง
พิการได้เป็นอย่างดี การใช้ตัวแบบ FEA ไม่เพียงแต่ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังสามารถรับรู้ถึง
ปัญหาและสาเหตุในแง่มุมต่างๆ ที่สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนาเครื่องนุ่งห่มในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย
ปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเครื่องนุ่งห่มที่มีความ
ยืดหยุ่นสาหรับเด็กสมองพิการ ในการวิเคราะห์ความสาคัญของตัวแบบความต้องการของ FEA model ใน
ด้านต่างๆ มีส่วนให้ผู้ทาการวิจัยทราบถึงแนวโน้มของความต้องการเพื่อที่จะนาไปสู่กระบวนการออกแบบของ
ชุดบอดี้สูทช่วยในการทรงตัวและอุปกรณ์พยุงแขน สาหรับผู้บกพร่องทางร่างกายในกลุ่มของเด็กสมองพิการ
และยังเป็นตัวที่สามารถบ่งชี้ถึงปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยรวมถึงกระบวนการในการออกแบบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค

หน้าที่ 595

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

2. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเท่านั้น ซึ่งประเด็นบางอย่างในงานวิจัย เช่น ระดับ
ความพึงพอใจของการใช้งานบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ค่าสถิติจาการศึกษาจากงานวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นประเด็นดังกล่าวควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
งานวิจัยเชิงปริมาณต่อไป รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการ
ทดสอบการใช้งาน ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาบอดี้สูทที่ช่วยในการทรงตัวและอุปกรณ์ช่วย
พยุงแขนสาหรับเด็กสมองพิการได้อย่างเต็มรูปแบบ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จขึ้นมาตามความคาดหวังของผู้วิจัยได้ เนื่องจากความเมตตากรุณาของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีพระคุณยิ่งของผู้วิจัยทั้งสองท่าน ท่านแรกกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวริน ตรัน ตริ ย านนท์ ที่ ก รุ ณ ารั บ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และเสี ย สละเวลาที่ มี ค่ า ในการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเกี่ ย วกั บ
แนวความคิดในการทาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไขความเรียบร้อย ตลอดจนคาแนะนาและแนวทางในการ
ปฏิบัติในการวิจัยมาโดยตลอด อีกท่านกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงค์
เตชะเมธีกุล สาหรับความกรุณาที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เสียสละเวลาที่มีค่าในการให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับแนวความคิดการวิจัยเชิงปริมาณในการทาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไขความเรียบร้อย ตลอดจน
คาแนะนาและแนวทางในการปฏิบัติในการวิจัย
ขอขอบพระคุณกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกิจกรรมบาบัด
ฝ่ายกายนักกายภาพบาบัดนักกายอุปกรณ์ และผู้ดูแลเด็กสมองพิการผู้ปกครองพ่อแม่หรือญาติของเด็กสมอง
พิการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คุณปัถต์ มะยาระ คุณพิมพิพัส โสระฐี คุณจามจุรี ปาระมี
และกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกสนทนากลุ่ม ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องนักศึกษาปริญญาโท สาขาการ
จัดการสินค้าสิ่งทอและคณาจารย์ในภาควิชาทุกๆท่าน ที่ช่วยให้ความรู้ความช่วยเหลือในการทางานวิจัย ใน
ครั้งนี้
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1. บทคัดย่อ
ท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส เป็นหนึ่งในท่าเรือโดยสารที่สาคัญของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มี
บทบาทในการรองรับผู้ใช้งานจานวนมาก การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีแนวทางการ
ออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคนทั้งมวล (2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่
ส่งผลต่อการปรับปรุงท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส วิเคราะห์แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน (3) เสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส เพื่อรองรับผู้ใช้
ทุกประเภทอย่างเสมอภาค มีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วิธีสังเกตและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการส ารวจพฤติก รรมผู้ ใ ช้ งาน เพื่อสรุปข้อมูลและปัญ หาของพื้นที่ นาไปสู่แนวทางการ
ออกแบบปรับปรุงท่ าเรือท่ องเที่ ยว จากการศึกษาข้อมูลท่าเรือท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคนทั้งมวล การ
ออกแบบท่าเรือควรมีโครงสร้างพื้นฐานทางสัญจรตามทฤษฏีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีสถานที่บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ ยว การลงพื้นที่สารวจพบว่าท่าเรือมีปัญหาองค์ประกอบด้านกายภาพ ปัญหาการจัดการ
ท่าเรือท่องเที่ยว และปัญหาการบริการการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือ
ท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน สามารถเสนอแนวทางการออกแบบได้ดังนี้ (1) การออกแบบท่าเรือ
โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ต้องมีความสะดวกและความปลอดภัยตามข้อกาหนดโดยยึดหลัก
แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (2) มีการจัดการท่าเรือโดยสารสาหรับการท่องเที่ยว ต้องมีการจัด
ระเบียบผู้โดยสาร ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ (3) ท่าเรือท่องเที่ยว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ
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คาสาคัญ: การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล; ท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส; เกาะเกร็ด;
Abstract
Wat Poramaiyikawas’s tourist pier is one of the major pier at Koh kret in Nonthaburi
province. The pier support role for many user and need universal design. This study is
intended to (1) study the theory and the tourist pier design guidelines approach to universal
design, (2) study the problem and the factors that affect the pier to analyze designs tourism
participatory community. (3) presented Wat Poramaiyikawas’s tourist pier design model to
accommodate all users equally. The research processes use observation and questionnaire
tool to collected user behavior information, summarized data and area problem to design
guidelines for tourist pier. The study of The Tourist Pier with Universal design theory, the pier
should be followed the Universal design theory with tourism services. The site area study
found the problem issues: physical component problem, tourism pier management problem
and tourism services problem. The result as follows (1) universal design for improving tourist
pier have to convenience and security requirements based design approach to universal
design (2) A passenger port management for tourism have to organize passengers, provide
travel information service through the participation process with the various parties. (3) the
tourist pier has a design pattern corresponding to the identity of the area.
Keywords: Universal Design; Wat Poramaiyikawas Tourist Pier; Koh Kret;
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดและโบราณสถาน
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลองและริมน้าเจ้าพระยา อาทิ
วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดชมพูเวก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดปรมัยยิกาวาส คลองอ้ อมนนท์ ฯลฯ สาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ “เกาะเกร็ด” นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะแบบเช้ามาเย็นกลับหรือ การเดินทางท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยา โดยใช้เส้นทางมาจาก
กรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: จิรวุฒิและคณะ 2557) สานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 774,003 คน
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 688,613 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 85,390 คน
เนื่องจากเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความสนใจ มีการบันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการ
ขุดคลองลัดเกร็ด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนมอญตั้งแต่ในอดีต แสดงถึงวิถีชีวิตผ่านสถาปัตยกรรมในรูปแบบ
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ของวัดมอญ และเครื่องปั้นดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งเกาะเกร็ดอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เมือง ทาให้มี
ศักยภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสเป็นหนึ่งในท่าเรือโดยสารที่สาคัญใน
รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวมากที่สุด ให้บริการเรือโดยสารข้ามแม่น้าเจ้าพระยาช่วง คลองลัดเกร็ดจากวัด
สนามเหนือก่อนเชื่อมต่อท่าเรือท่องเที่ยวภายในวัดปรมัยยิกาวาส มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและได้รับความ
นิยมหลายแห่ง เช่น เจดีย์เอียง พระนนทมุนินท์ พิพิธภัณฑ์เกาะเกร็ด และยัง เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่น
ชุมชน ตลาดชุมชน เป็นต้น ดังนั้นท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสจึงมีบทบาทที่สาคัญต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวบน
เกาะเกร็ดอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสในปัจจุบันยังขาดความสะดวกและ
ความปลอดภัยในพื้นที่ท่าเรือที่จาเป็นต่อการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังไม่ตอบสนองกับผู้ใช้งานทุกประเภท
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เเละเด็ก
ปัจจุบันท่าเรือสาหรับให้บริการคนพิการบนเกาะเกร็ดมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ 7
จากการสารวจพื้นที่ และการศึกษาท่าเรือดังกล่าว พบว่า ไม่เป็นไปตามกระบวนการออกแบบท่าเรือเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design) ทาให้ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานของคนพิการในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านความ
ปลอดภัยที่ยังขาดราวกันตก ขาดการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและโป๊ะเมื่อระดับน้าลดต่าลง ขาดการสร้างพื้นผิว
ต่างสัมผัสนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตา ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยว
การศึกษาวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอแนวทางการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว วัดปรมัยยิกาวาส ให้
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานสาหรับคนทั้งมวล (Universal Design) ให้เกิดความเสมอภาคในการใช้งาน เกิดความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้เกิดความสวยงามแสดงถึงอัตลักษณ์ของเกาะ
เกร็ด รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่การเก็บค่าโดยสาร เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
การกระจายรายได้แก่ชุมชน ทั้งนี้การปรับปรุงท่าเรือดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ชุมชนที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในอนาตค
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคน
ทั้งมวล (Universal Design)
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
3. เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับผู้ใช้ทุกประเภท
4. นิยามศัพท์
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หมายถึง การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการ
ออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม การออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ รวมถึง
ในกลุ่มคนทางานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีข้อจากัดในการใช้ งาน การออกแบบควร
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คานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล และใช้ได้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันสาหรับมวลมนุษย์ทุกคนในสังคม โดยไม่
ต้ อ งมี ก ารออกแบบดั ด แปลงพิ เ ศษหรื อ เฉพาะเจาะจง ( Assistant Professor Nicolo Del Castillo,
University of the Philippines)
ท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส (Wat Poramaiyikawas Pier) หมายถึง ท่าเรือโดยสาร ตั้งอยู่
บริเวณหมู่ 7 ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตรงข้ามกับวัดสนามเหนือ
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาหลักการการออกแบบท่าเรือตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พ.ศ. 2456 ระบุว่า ท่าเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่ไม่ขวางทางน้าไหล ต้องมีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า 3
เมตร และท่าเทียบเรือในแม่น้า อันเป็นทางสัญจรของประชาชนต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทับ
ส่วนปลายสุดของท่าเทียบเรือต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างของแม่น้า และต้องสร้างแนวเขตที่ดินที่ผู้ขอ
อนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์แนวตรงยื่นจากฝั่ง การออกแบบโป๊ะเรือที่เหมาะสมต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน
และมีความปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสูง เมื่อน้าขึ้นสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้าไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2537 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย)
แนวคิ ด การออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล (Universal Design: UD) (ไตรรั ต น์ จารุ ทั ศ น์ , 2558) เป็ น
แนวคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติเผยแพร่และส่งเสริม เพื่อให้คนพิการได้รับสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ด ารงชี วิ ต ในอาคารและสิ่ ง แวดล้ อ มตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical
Environment for Disabled Persons กล่าวถึงหลักการต่าง ๆ 7 ประการ ได้แก่ (1) การใช้งานมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียม (Equitability use) (2)
มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ (Flexibility in use) (3) ใช้งาน
ง่ายไม่ยุ่งยาก (Simple and Intuitive use) (4) ข้อมูลชัดเจน สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible
Information) (5) มี ร ะบบป้ อ งกั น อั น ตราย (Tolerance for error) (6) เบาแรงช่ ว ยทุ่ น แรงกาย (Low
Physical Effort) (7) มีขนาดและพื้นที่สาหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกรูปร่าง (Size and Space
for approach and use)
จากการศึกษารายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สารวจเพื่อการประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 2-3 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
ระยะที่ 1 (กระทรวงคมนาคม, 2558) พบว่า ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภ าพการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ง สาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ (1)
การตรวจสอบการเข้าถึงสถานี (Accessibility) ควรมีองค์ประกอบคือ ทางเท้า ทางข้าม ทางลาด พื้นผิวต่าง
สัมผัส (2) การตรวจสอบการเข้ าถึ งการให้ บ ริก ารภายในสถานีรวมถึ งไปยั งชานชาลา (Operation and
management) ทางเดินภายในสถานี พื้นผิวต่างสัมผัส เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ข้อมูลตารางเวลา ป้ายเพื่อ
แสดงตารางเวลาเดินรถ ที่นั่งพักคอย เครื่องจาหน่ายตั๋ว เคาน์เตอร์ให้บริการ อุปกรณ์นาพาผู้โดยสารขึ้น
ยานพาหนะ ระบบป้ายแสดงข้อมูลการให้บริการ พื้นที่หนีภัย/ทางออกฉุกเฉิน ห้องน้าในสถานี โทรศัพท์ (3)
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การตรวจสอบผู้ให้บริการ (Operators and staffs) ต้องความรับรู้ในการเข้าถึงการให้บริการแก่คนพิการของ
ผู้ ใ ห้ บ ริ การ (Awareness) ข้ อ มู ล พื้ นฐานเกี่ ยวกั บความรู้ ความเข้ าใจการให้บ ริการแก่คนพิก าร เด็ ก และ
ผู้สูงอายุ การฝึกอบรมของผู้ให้บริการ (Training) ข้อมูลพื้นฐานทักษะความรู้ความเข้าใจการให้บริการแก่คน
พิการ เด็กและผู้สูงอายุ ความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมของผู้ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า แนว
ทางการออกแบบท่าเรือจาเป็นต้องศึกษาถึงปัญหาและตรวจสอบประสิทธิภาพของพื้นที่ในปัจจุบันและนาไป
เป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว ท่า เรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ดให้ทันสมัยและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกาหนดแนวทางการปรับปรุงท่าเรือจาแนกตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้
แนวทางการปรับปรุงท่าเรือสาหรับคนพิการ จัดระบบนาทางสาหรับกรณีนั่งรถรับจ้างจากภายนอก
เข้าสู่พื้นที่จอดรับส่งคนพิการ จัดให้มีพื้นต่างสัมผัส เช่นปุ่มนาทางนาทางสู่พื้นที่บริการ การจัดการสิ่งกีดขวาง
บริเวณทางเดินเท้าเชื่อมเข้าสู่พื้นที่สถานี การจัดเจ้าหน้าที่รองรับเพื่อช่วยเหลือคนพิการเพิ่ม
แนวทางการปรับปรุงท่าเรือสาหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ติดตั้งป้าย
สัญลักษณ์นาทางเข้าสู่สถานีและอาคารผู้โดยสารที่เป็นสากลและได้มาตรฐาน ติดตั้งตู้โทรศัพท์ล่ามภาษามือ
เพิ่มเติม จัดผู้ช่วยเหลือที่มีความรู้ภาษามือในการช่วยเหลือที่จุดบริการเพิ่มเติม
แนวทางการปรับปรุงท่าเรือสาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย การจัดช่อง
บริการที่รองรับคนพิการผู้ใช้รถเข็น ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์นาทางเข้าสู่สถานีและอาคารผู้โดยสารที่เป็นสากล
และได้มาตรฐาน การจัดพื้นที่จอดรถสาหรับคนพิการ การจัดเจ้าหน้าที่รองรับเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
แนวทางการปรับปรุงท่าเรืองสาหรับคนพิการทางสติปญ
ั ญา/ เรียนรู/้ ออทิสติก เด็กและ ผู้สูงอายุ
ติดตั้งราวจับบริเวณทางลาดเชื่อมเข้าสู่ท่าเรือ การจัดพื้นที่จอดรองรับผู้สูงอายุ ปรับปรุงห้องน้าให้รองรับคน
พิการทางสติปัญญา/ เรียนรู้/ เด็กและผูส้ ูงอายุ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเกาะเกร็ด
6.1 ขอบเขตการศึกษา
6.1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ท่าเรือท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยทาการศึกษา
เฉพาะท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสตรงข้ามท่าเรือวัดสนามเหนือ เท่านั้น โดยท่าเรือดังกล่าวมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะเกร็ด

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ท่าเรือ
วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth, 2017
6.1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตเนื้อหาแบ่งเป็น ด้านการศึกษาสภาพแวดล้อม ผู้ใช้งาน สารวจกิจกรรมการใช้งาน
และศึกษาหลักการออกแบบท่าเรือสาหรับคนทั้งมวล ทั้งนี้ไม่รวมถึงระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ
การศึกษาจาแนกหัวข้อได้ดังนี้
(1) ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคนทั้งมวล (Universal Design)
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(2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อการปรับปรุง
ท่าเรือวัดปรมั ยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบปรั บปรุ งท่ า เรื อ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
6.2 วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรแี บ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและออกแบบท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน โดยนาข้อมูลที่ได้จ ากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาท่าเรือ
ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส ศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ท่าเรือท่องเที่ยวกับวัดปรมัยยิกาวาส
ระยะที่ 2 ศึกษาบริบทท่าเรือและสารวจโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเกาะเกร็ด
โดยการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน สารวจภาคสนามโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า ศึกษากายภาพของพื้นท่าเรือ
ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส สารวจประเด็น ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ร่วมกับชุมชนวางแผนเข้าพบกับผู้นาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวางแผนการกาหนดปัญหา สรุป
ข้อมูลและปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. การส ารวจข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง านใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตและเก็ บ รวบรวมด้ ว ยแบบสอบถามส าหรั บ ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการสารวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาความสาคัญของกิจกรรม
การท่องเที่ยวจากความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนี้
(1) การก าหนดประชากรและการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช่หลักความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) เลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนาแน่นและมีความหลากหลายในพื้นที่ ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00-17.30 น. โดยวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์การประมาณการจานวนประชากรจาก
การนับอัตราการไหลของประชากรเดินเท้า (Fruin, John J, 1971) ในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน
ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. โดยนับจานวนประชากรทุก 5 นาที ได้จานวนประชากร 112 คน ได้จานวน
ประชากรทั้งสิ้น 2,690 คน จากเกณฑ์ในการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535: 38) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 269 คน
(2) สร้างเครื่องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาโดยการสร้ า งแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย
เทคนิคการจัดลาดับ สอบถามความพึงพอใจต่อ โครงสร้างพื้นฐานและพฤติกรรมของนัก ท่องเที่ยว และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากกลุ่มผู้ใช้งานท่าเรือ นักท่องเที่ยวและชุมชน
เกาะเกร็ด
(3) สรุ ป ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามเพื่ อ พิ จ ารณาความส าคั ญ ของกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวจากความต้องการของนักท่องเที่ยว
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2. สรุปข้อมูลและปัญหาของพื้นที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว เพื่อนาเสนอแนวคิดการออกแบบตาม
ความต้องการของชุมชนในการออกแบบปรับปรุง
4. สารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ใช้งาน คนในชุมชน ที่มีต่อรูปแบบการออกแบบปรับปรุง
ท่าเรือท่องเที่ยว
(1) การสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนเกาะ
เกร็ด กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช่หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนาแน่นและมี
ความหลากหลายในพื้นที่ ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. โดยวิธีการกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์การประมาณการจานวนประชากรจากการนับอัตราการไหลของประชากรเดินเท้า
(Fruin, John J, 1971) ในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. โดยนับจานวน
ประชากรทุก 5 นาที ได้จานวนประชากร 112 คน ได้จานวนประชากรทั้งสิ้น 2,690 คน จากเกณฑ์ในการ
ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 269 คน
(2) สร้างเครื่องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาโดยการสร้ า งแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย
เทคนิคการจัดลาดับ สอบถามความพึงพอใจต่อ รูปแบบการปรับปรุงท่าเรื่อ ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากกลุ่มผู้ใช้งานท่าเรือ นักท่องเที่ยวและชุมชน
เกาะเกร็ด
(3) สรุ ป ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามเพื่ อ พิ จ ารณาความส าคั ญ ของกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวจากความต้องการของนักท่องเที่ยว
5. สรุปแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ระยะที่ 3 สร้างรูปแบบท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสเพื่อตอบสนองการใช้งานของคนทั้งมวลให้
เกิดความเสมอภาคในการใช้งาน เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้เกิด
ความสวยงามแสดงถึงอัตลักษณ์ของเกาะเกร็ด จากกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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ภาพที่ 3 แสดงระเบียบวิธีวิจัย
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 ผลการสารวจท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส
จากการศึกษาสารวจท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส พบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้เดินทางมายังพื้นที่เกาะ
เกร็ด โดยผู้ใช้ได้ใช้งานท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสมากที่สุด ดังภาพที่ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ยังขาดการจัดการอย่างไม่เป็นระเบียบ ขาดความปลอดภัยและความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากระดับทาง
ลาดมีความชันเกินไป อีกทั้งยังไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกประเภท และยังขาดป้ายประชาสัมพันธ์ จึงเป็น
เหตุให้นักท่องเที่ยวมีความสับสนกับเส้นทางการท่องเที่ยวภายในพื้นที่บนเกาะเกร็ด
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ภาพที่ 4 แสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ที่มา: แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี. พรชัย และคณะ 2561

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)
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ภาพที่ 5 (ก) ภาพแสดงปัญหาปัจจัยด้านกายภาพที่ควบคุมไม่ได้ ความสูง-ต่าของระดับน้า
(ข)-(ง) ภาพแสดงปัญหาด้านกายภาพที่ควบคุมได้ ภาพปัญหาความต่อเนื่องของทางลาด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 (ก) ภาพแสดงปัญหาด้านการจัดการ ใช้พื้นที่พักคอยผู้โดยสารบนทางสัญจรริมแม่น้า
(ข) ภาพแสดงปัญหาด้านการจัดการ ความหนาแน่นของผู้ใช้งานบนศาลามีพื้นที่จากัด

(ข)

(ก)
(ค)

(ง)

ภาพที่ 7 (ก)- (ข) ภาพแสดงปัญหาด้านการจัดการท่าเรือ การใช้พื้นที่ท่าเรือกิจกรรมพาณิชยกรรม
หน้าที่ 608
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(ค)- (ง) ภาพแสดงปัญหาด้านการจัดการท่าเรือ การใช้พื้นที่รอบท่าเรือจอดรถและเก็บของ
7.2 สรุปประเด็นปัญหา
จากการลงพื้นที่สารวจประเด็นปัญหาบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส สามารถจาแนกปัญหาท่าเรือท่องเที่ยว
ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่
7.2.1 ปัญหาองค์ประกอบด้านกายภาพ
6.2.1.1 กายภาพที่ควบคุมได้
เนื่องจากปัจจุบันท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสได้เกิดจากเปลี่ยนแปลงการใช้งานของพฤติกรรม
ของชุมชนและนักท่องเที่ยว จากท่าเรือโดยสารเปลี่ยนเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ส่งผลการใช้งาน จึงไม่สามารถ
รองรับการผู้ใช้งานได้ทุกประเภท
(1) พื้ น ที่ บ ริ เ วณโป๊ ะ เรื อ และทางลาด ยั ง ขาดความปลอดภั ย คื อ การเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างโป๊ะเรือและทางลาดเมื่อระดับน้าลดต่าลง
(2) ราวกันตก พื้นผิวต่างสัมผัสนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตา พื้นที่ให้บริการ
รถเข็นสาหรับพักคอยคนพิการ
(3) การนาเสนอข้ อมูลการท่ อ งเที่ย ว ขาดการจัดระเบี ยบพื้นที่ ป้ าย ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ครบถ้วน การรับรู้พื้นที่ ขาดการนาเสนอมิติข้อมูลด้านเวลาและข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
6.2.1.2 กายภาพที่ควบคุมไม่ได้
เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ปัญหาระดับน้าขึ้นลง อุทกภัย ซึ่งเกิดปัญหาจากเรือ
ใหญ่ปะทะเข้ามาในบริเวณโป๊ะเรือในพื้นที่วัดปรมัยยิกาวาส และส่วนของพื้นที่ชุมชน ทาให้เกิดผลกระทบ
ให้กับพื้นที่ และยังเกิดปัญหามลพิษทางน้า ที่เกิดจากการทิ้งขยะปฏิกูลจากแหล่งชุมชนและนักท่องเที่ยว
7.2.2 ปัญหาการจั ดการท่าเรือท่องเที่ยว ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เป็นพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการ
จัดการของวัด ร่วมกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน เช่น กรมท่า ชุมชนเกาะเกร็ด กลุ่มพ่อค้านอก
ชุมชน มีปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดหนาแน่น ช่วงเวลา 13.00-15.00 มีการสัญจรบริเวณท่าเรือเฉลี่ย
มากกว่า 100 คน/ นาที (พรชัย , 2017) ทาให้ท่าเรือมีความหนาแน่น มีการใช้งานแออัดบริเวณศาลาท่าเรือ
ใช้พื้นที่เพื่อพักคอยสาหรับโดยสารเรือไปยังวัดสนามเหนือ และกิจกรรมเรือท่องเที่ยวรอบเกาะ แต่ด้วยบริเวณ
ศาลาท่าเรือมีพื้นที่จากัดมีพื้นที่พักคอยสาหรับลงเรือไม่เพียงพอ ทาให้ปัจจุบันท่าเรือได้ใช้พื้นที่ทางเดินริม
แม่น้าส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่พักคอยร่วมกับพื้นที่จอดรถจักรยาน/ จักรยานยนต์ ส่งผลต่อภูมิทัศน์และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวบริเวณทางสัญจรริมแม่น้าเจ้าพระยาถูกกีดขวาง ขาดความต่อเนื่องไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวที่สา คัญ
ได้แก่ เจดีย์เอียง อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เพื่อให้การจัดการท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีอานาจหน้าที่ควรสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อร่วมกันจัดการปรับปรุง
7.2.3 ปัญหาการบริการการท่องเที่ยว บริเวณท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทที่สาคัญ
ต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ดอย่างมากแต่ปัจจุบันยังขาดอัตลักษณ์ของพื้นที่ท้องถิ่น และข้อมูลการ
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บริการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ ยวที่รองรับ
เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
7.3 แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือสาหรับคนทั้งมวล
7.3.1 แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือเพื่อแก้ปัญหาด้านกายภาพ
(1) เพิ่มพื้นที่ทางลาดบริเวณโป๊ะเรือ เชื่อมต่อระหว่างโป๊ะเรือและทางลาดเมื่อระดับน้าลด
ต่าลง เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
(2) เพิ่มราวกันตกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพิ่มพื้นผิวต่างสัมผัสนาทางสาหรับผู้พิการทาง
สายตาและพื้นที่ให้บริการรถเข็นสาหรับพักคอยคนพิการ
(3) เพิ่มพื้นที่และจัดระเบียบสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่นป้ายบอกทาง จุดบริการต่าง ๆ
ให้มีความเหมาะสมต่อจานวนผู้มาใช้งาน ป้ายแนะนานักท่องเที่ยวสาหรับผู้พิการทางสายตา
7.3.2 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการท่าเรือท่องเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดจาหน่ายตั๋ว
เคาน์เตอร์ให้บริการ พื้นที่นั่งพักคอย ให้เกิดความเป็นระเบียบ
7.4 ผลการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล
จากภาพที่ 8 แสดงการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส โดยปรับปรุงในด้านการ
บริหารจัด การจัดระบบเก็บค่าโดยสารที่จากเดิมตั้งกีดขวางทางสัญจรหลัก ทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ จึง
เสนอให้ย้ายจุดเก็บค่าโดยสาร การจัดการสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินเท้าเชื่อมเข้าสู่พื้นที่สถานี และปรับเปลี่ยน
พื้นที่เป็นจุดให้บริการข้อมูลต่าง ๆ สาหรับบุคคลทั้งหมด และเพิ่ม พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น
จากภาพที่ 9 แสดงการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส โดยปรับปรุงในด้าน
กายภาพพื้นผิวต่างสัมผัสนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตา เพิ่มพื้นที่ทางลาดสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
และบุคคลทั้งมวล
จากภาพที่ 10 แสดงการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส โดยการปรับปรุงทาง
ลาดเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือไปยังโป๊ะเรือ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและเกิดความเสมอภาคสาหรับ
บุคคลทั้งมวล
จากภาพที่ 11 แสดงรูปแบบของสถาปัตยกรรมหลังคาได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดไจ้คะวาย เมือง
หงสาวดี เนื่องจากชุมชนชาวมอญในเกาะเกร็ดสืบเชื้อสายมาจาก เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า และให้มีความ
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมวัดปรมัยยิกาวาส
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ภาพที่ 8 ภาพจาลองแนวคิดการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือท่องเที่ยวริมแม่น้า
ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ที่มา: แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร.ี พรชัย และคณะ 2561

ภาพที่ 9 การออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวบริเวณศาลาบริการนักท่องเที่ยว ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
หน้าที่ 611
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ที่มา: แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร.ี พรชัย และคณะ 2561

ภาพที่ 10 การออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวบริเวณทางลาดโป๊ะเรือ ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส
ที่มา: แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร.ี พรชัย และคณะ 2561

ภาพที่ 11 รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส
ที่มา: (ขวา)แนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกาะเกร็ด อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร.ี พรชัย และคณะ 2561 (ซ้าย) เข้าถึงจากhttp://www.merrylandtravel.com
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7.5 สรุป ผลสารวจความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมของชุมชนต่อการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยวสาหรับ
คนทั้งมวล
จากการสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส (ภาพ
ที่ 8) พบว่า ร้อยละ 95.14 ของผู้ ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับ ออกแบบปรั บปรุง พื้ นที่บ ริเ วณท่ า เรื อ
ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส หรือคิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลงานการออกแบบระดับที่ดีมาก 4.45/5 คะแนน
จากการสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส (ภาพ
ที่ 9) พบว่า ร้อยละ 96.76 ของผู้ ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับออกแบบปรั บปรุง พื้ นที่บ ริเ วณท่ า เรื อ
ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส หรือคิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลงานการออกแบบระดับที่ดีมาก 4.44/5 คะแนน
จากการสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส (ภาพ
ที่ 10) พบว่า ร้อยละ 97.17 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่าเรือ
ท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาส หรือคิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลงานการออกแบบระดับที่ดีมาก 4.43/5 คะแนน
ผลการออกแบบท่ า เรื อ ท่ อ งเที่ ย ววั ด ปรมั ย ยิ ก าวาส จากการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว จานวน 269 คน อ้างอิง ข้อมูลลงสารวจพื้นที่เก็บแบบสอบถาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะเกร็ดโดยใช้ท่าเรือวัด ปรมัยยิกาวาสมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 69
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญถึงตาแหน่งท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นชุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะ
เกร็ด และทาการออกแบบปรับปรุงและจัดระเบียบท่าเรือนี้เป็นอันดับแรก
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาจัดทาแนวทางการออกแบบท่าเรือท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสสาหรับคนทั้งมวล ท่าเรือ
วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อ
คนทั้งมวลได้ดังนี้
8.1 สรุปผลการวิจัย
8.1.1 การออกแบบท่าเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ต้องมีความสะดวก
และความปลอดภัยตามข้อกาหนดโดยยึดหลักแนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
8.1.2 ท่าเรือโดยสารสาหรับการท่องเที่ยว ต้องมีการจัดระเบียบผู้โดยสาร ให้บริการข้อมูล
การท่องเที่ยวผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ
8.1.3 ท่าเรือท่องเที่ยวมีรูปแบบสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ
8.2 ข้อเสนอแนะ
8.2.1 ควรมีการศึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อนาไปสู่การประเมิน ความแข็งแรงของท่าเรือและ
ขนาดที่เหมาะสมต่อกายภาพของพื้นที่
8.2.2 เพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดให้ ง านวิ จั ย สมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น อาจจั ด ท าการประมาณราคา เพื่ อ
ประเมินค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปต่อยอดในการจัดทางบประมาณเพื่อก่อสร้างได้สะดวกยิ่งขึ้น
หน้าที่ 613

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

เอกสารอ้างอิง
จิรวุฒิ หลอมประโคน, จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล และวราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา. (2557). ปัจจัยการตลาดและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการศรี
ปทุมชลบุรี, 11(1), 51 57.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (2558). คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design guide book ) กรุงเทพฯ.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
พรชัย โลหะพิริยกุล, วราภรณ์ บุตรจันทร์, ณัชชา โลหะพิริยกุล และลาวัลย์ ขันเกษตร. (2561). งานวิจัย
เรื่องแนวทางการออกแบบทางสัญจรร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชุมชนเกาะเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย. (2456). บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกระทรวง. 63, 2 3
รายงานสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร. (2558) โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ศึ ก ษาส ารวจเพื่ อ การประเมิ น และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 2-3 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และ
ผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปสถานการณ์ทอ่ งเที่ยวภายในประเทศจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552–2558
. เข้าถึง
เมื่อ 24 เมษยายน 2561 เข้าได้ http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.
html
องค์กรสหประชาชาติเผยแพร่และส่งเสริม. แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล. เข้าถึงเมื่อ 24 เมษยายน
2561 เข้าได้จาก http://www.scal-up.com/universal-design-การออกแบบเพื่อคนทุกคน
Assistant Professor Nicolo Del Castillo. ขอมูลหลักการออกแบบเพื่อมวลชน ยอและเรียบเรียงจาก
เอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่อง Universal Design, University of the Philippines
Fruin, John J. (1 9 7 1 ) . Pedestrian planning and design. Metropolitan Association of Urban
Designers and Environmental Planners.

หน้าที่ 614

UD-009

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities
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1. บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง และเพื่อ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลชั่นกันยุง ภายใต้ ตราสินค้า เอฟตี้ (Eafty) ด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน
ดาเนินการวิจัยโดยสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อาศัยบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศ
ไทย จานวนทั้งสิ้น 113 คน ด้วยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงและ
ปัญหาจากการใช้งาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) วิเคราะห์ผล ผลการศึกษาพบว่า บรรจุ
ภัณฑ์โลชั่นกันยุงควรใช้งานสะดวก ร้อยละ 60.17 พกพาได้สะดวก ร้อยละ 18.58 และดูสะอาดปลอดภัย
ร้อยละ 11.50 นอกจากนั้น ปัญหาที่พบจากการใช้งาน คือต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 39.82 ใช้
แล้วเลอะเทอะ ร้อยละ 33.63 และไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จนหมด ร้อยละ 19.47 ผู้วิจัยจึงออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ใช้ง่ายและไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด “ใช้ง่ายและปลอดภัย (Easy & Safe)” โดยมี
บรรจุภัณฑ์ 6 แบบ ได้แก่ (1) แบบขวดพลาสติกโพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene
: HDPE) ขนาดบรรจุ 50 และ 100 มิลลิลิตร ซึ่งมีจุดเด่นตามหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชนคือ
บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ปลอดภัย ตกแล้วไม่แตกเสียหาย น้าหนักเบา ให้สัมผัสที่สบายมือ (2) แบบบรรจุซองใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง ทารอยปรุบนซองเพื่อให้แกะใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย (3) บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองสาหรับบรรจุแบบซอง 5
ซอง (4) บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลีก (Retail Ready Package: RRP) บรรจุแบบซองบรรจุ 12 ซอง (5)
บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลีก (Retail Ready Package: RRP) สาหรับบรรจุขวดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลติ ร
และ (6) บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลีก (Retail Ready Package: RRP) สาหรับบรรจุขวดพลาสติกขนาด
100 มิลลิลิตร ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ RRP ใช้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชนคือ สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้
ง่าย (Easy to Identify) เปิดง่าย (Easy to Open) เติมชุดใหม่ได้ง่าย (Easy to Replenish) เลือกซื้อง่าย
(Easy to Shop) และจัดการขยะหรือนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย (Easy to Dispose/of Return)
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คาสาคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์; โลชั่นกันยุง; การออกแบบเพื่อมวลชน;
Abstract
This research objectives were to study general information of mosquito repellent
lotion, to find out troubles from mosquito repellent lotion using, and to design EAFTY
mosquito repellent lotion package with universal design concepts. The research methods
involved were questionnaires surveying about mosquito repellent using and difficulties from
113 people who lived nearby Naresuan university, Phitsanulok, Thailand. The collected data
was analyzed by using descriptive statistic to set packaging design concept. The result showed
that mosquito repellent lotion should be easy to use (60.17%), easy to carry (18.58%), and
cleanliness appearance (11.50%). Besides, the product using obstacles were consumers
needed to touch the product (39.82%), sticky from using (33.63%), and impracticable to use
up product (19.47%). Therefore, packages were designed with “Easy and Safe” concept. They
to be easy to use and without touching product. There were six formats of package that were
[1] 50 ml. and 100 ml. contain size with high density polyethylene (HDPE) bottles. The
advantages related to universal packaging design principles of HDPE were following, safe for
containing skincare product, reduction of breakage, low weight, and pleasant to touch. [2]
Perforated disposable plastic bags that will be easy to open and use. [3] Secondary packages
that will contain five plastic bags. [4] Retail ready packages (RRP) that will contain twelve
plastic bags. [5] Retail ready packages (RRP) that will contain 50 ml. HDPE bottles. [6] Retail
ready packages (RRP) that will contain 100 ml. HDPE bottles. In order that, the whole RRP
packages were designed with universal packaging design principles, that is Easy to identify,
Easy to open, Easy to replenish, Easy to shop, and Easy to dispose/of return.
Keywords: Packaging Design; Mosquito Repellent Lotion; Universal Design;
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก แต่พบมากในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่น นอกจากสร้างความราคาญ
จากการกัดแล้ว ยุงยังเป็นพาหะนาโรคหลายชนิด โดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จากการรายงานของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่าช่วงเดือน
มกราคม - เมษายน 2561 มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก 7,536 คน เสียชีวิต 12 ราย แม้ว่าจะลดลงจากปี 2559
และ 2560 ลงแต่ยังคงมีจานวนสูง ดังนั้นการป้องกันยุงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้
โดยวิธีการหนึ่งคือ การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง เช่น ยากันยุง สเปรย์ฆ่ายุง หรือผลิตภัณฑ์ทากันยุง เป็นต้น
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ผลิตภัณฑ์ทากันยุง จะมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ป้องกันยุงหลายชนิด เช่น ดีท (Deet) หรือ พิคาริดิน
(KBR 3023) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติทาให้ยุงไม่มาเกาะ ไต่ หรือ กัดผิว โดยประสิทธิผลและระยะเวลาของ
การป้องกันจะแตกต่างกันไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (U.S Centers for Disease Control
and Prevention – CDC) ได้กล่าวว่า ยิ่งส่วนผสมออกฤทธิ์มีความเข้มข้นมากเท่าไร ก็จะให้การปกป้องที่
ยาวนานมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ส่วนผสมออกฤทธิ์มีความเข้มข้นสูง อาจจะส่งผลต่อผิวหนังได้ เช่น สาร
Diethylethanolamine (DEET) ที่ใช่เป็นส่วนผสมออกฤทธิ์ในยากันยุงหลายยี่ห้อในท้องตลาด (Centers for
Disease Control and Prevention : CDC, n.d.) แม้ ว่ า DEET จะมี ค วามปลอดภั ย สู ง ในการน ามาผสม
ผลิตภัณฑ์ทากันยุง อย่างไรก็ตามหากไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้อาจเกิดผลค้างเคียง เช่น ลมพิษ ผื่นแดง ระคายเคือง
ปากชา เป็นต้น
ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์กันยุงมีมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสเปรย์ ร้อยละ 55 ยาจุด ร้อย
ละ 30 และทาผิว ร้อยละ 15 (แบรนด์เอจออนไลน์, 2560) ซึ่งโลชั่นกันยุงนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พกพาสะดวก
เพราะมีรูปแบบทั้งขวดและซองแต่ปัญหาจากการใช้งานคือ ผู้ใช้งานต้องใช้มือสัมผัสโลชั่นทาลงผิวและต้องล้าง
มือทุกครั้งหลังทา ในบางสถานการณ์จึงเกิดความไม่สะดวก ผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทมี่ ีกลไกช่วย
ลดปัญหาจากการสัมผัส โลชั่นโดยตรง โดยนาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชนมาเป็นแนวคิดร่วม
เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนามีรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม
3. วัตถุประสงค์
a. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง
b. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน
c. เพื่ อ ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ลชั่ น กั น ยุ ง ตรา แอฟตี้ (Eafty) ยุ ง ภายใต้ ด้ ว ยแนวคิ ด การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน
4. นิยามศัพท์
a. โลชั่นกันยุง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ กันยุงที่มีลักษณะเป็นเนื้อครีม ใช้ทาผิวกายเพื่อป้องกันการ
รบกวนจากยุง โดยนิยมเติมแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นตามที่ต้องการ
b. แอฟตี้ (EAFTY) หมายถึง ชื่อตราสินค้าสาหรับผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง โดยมีที่มาจาก Safety ซึ่ง
แปลว่าปลอดภัย
c. ดีท (DEET) หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์ช่วยปกปิดกลิ่นเหงื่อจากผิวมนุษย์ ซึ่งเหงื่อเป็นตัวล่อให้ยุง
เข้ามากัด ดังนั้นจึงมีการนาสารดีทมาผสมในผลิตภัณฑ์ทาผิวกันยุง อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงจากสารนี้มี
หลายประการ เช่น ระคายเคืองบริเวณผิวหนังและดวงตา หรือหากสูดดมสามารถส่งผลกระทบต่อแผ่นเยื่อ
เมือกและทางเดินหายใจส่วนบนได้ (อุษาวดี, 2555)
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d. การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสภาวะ
แวดล้อมสาหรับคนทุกคนมากเท่าที่จะสามารถทาได้ โดยมิต้องปรับแต่งหรือใช้ลักษณะพิเศษใดเพิ่มในงาน
ออกแบบ (CUD, 1997)
e. กลิ่นโลชั่นทาผิว ตรา แอฟตี้ หมายถึง การกาหนดกลิ่นผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา แอฟตี้ โดยใช้
หลักสุคนธบาบัด เป็นช่วงเวลาใน 1 วัน ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 กลิ่น คือ เช้าตรู่ กลิ่น After rain (สะอาดสดชื่น ) มี
ส่วนผสมของกลิ่นโรสแมรี่ (Rosemary), เวลาสาย กลิ่น Playground (กระปรี้กระเปร่า) มีส่วนผสมของกลิ่น
เกรปฟรุต (Grapefruit), เวลาบ่าย/เย็น กลิ่น Breezy hill (เงียบสงบ) มีส่วนผสมของกลิ่นมะลิ (Jasmine)
และเวลากลางคืน Winter night (ผ่อนคลาย) มีส่วนผสมของกลิ่นลาเวนเดอร์ (Lavender)
f. บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลีก (Retail Ready Package: RRP) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง
ที่มีการใช้งานเฉพาะสาหรับการจัดจาหน่ายในร้านค้า โดยควรมีลักษณะ 5 ประการคือ สามารถระบุผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย (Easy to Identify) เปิดง่าย (Easy to Open) เติมชุดใหม่ได้ง่าย (Easy to Replenish) เลือกซื้อง่าย
(Easy to Shop) และจัดการขยะหรือน ากลั บมาใช้ใหม่ ได้ ง่ าย (Easy to Dispose/of Return) (Miyares,
n.d.)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษา

ขั้นตอนการพัฒนาแบบ

ขั้นตอนการผลิตต้นแบบ

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
โลชั่นทาผิวกันยุง

ร่างแบบ

ผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ประเมินแบบร่าง ครั้งที่ 1

ประเมินต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ปรับปรุงแบบร่าง

ปรับปรุงต้นแบบบรรจุภัณฑ์
และผลิตต้นแบบ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
มวลชน
เก็บแบบสอบถามการใช้
ผลิตภัณฑ์กันยุงและปัญหา
การใช้บรรจุภัณฑ์

วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
กันยุงในท้องตลาด

วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดกลยุทธ์และ
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประเมินแบบร่าง ครั้งที่ 2

สรุปแบบร่างก่อนพัฒนา
ต้นแบบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลชั่ น กั น ยุ ง และหลั ก การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ มวลชน เพื่ อ ให้ ท ราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ การปกป้องและรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน เพื่อนาข้อมูลมาใช้สาหรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ตรงกับเป้าหมายและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด
6.2 พัฒนาแบบสอบถามและลงพื้นเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้พัฒนาแบบสอบถาม และ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเก็บจากกลุ่มนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 113 คน เพื่อ ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงและปัญหาจากการใช้โลชั่นกันยุง โดยมีรายละเอียดข้อคาถามซึ่งเชื่อมโยงกับ
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน
6.3 วิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดแนวคิดการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและเก็บ
แบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์สาหรับโลชั่นกันยุงในท้องตลาด วิเคราะห์ SWOT
(SWOT analysis) และ ตารางโทวส์ (TOWS Metrix) จากนั้นกาหนดแนวคิดการออกแบบ อารมณ์และโทน
ของงานออกแบบ
6.4 พั ฒ นาแบบและสร้า งต้ น แบบบรรจุ ภั ณฑ์ ร่ า งแบบและพั ฒนาแบบบรรจุ ภั ณฑ์ ต ามแนวคิด
อารมณ์และโทน ตลอดจนกลยุทธ์ที่กาหนด จากนั้นสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง
โลชั่นกันยุง จัดอยู่ในประเภทสารทาปองกันยุง (Mosquito repellent) ซึ่งเปนสารที่มีคุณสมบัติ
สามารถปองกันยุงหรือแมลงมิใหเขามากัดผิวหนัง โดยปกติจะมีสารเคมีที่มีคุณสมบัติป้องกันยุงได้ เช่น ดีท
พิคาริดีน หรืออาจเป็นสารที่สกัดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติป้องกันยุง โดยสารทาป้องกัน
ยุงใช้เพียงไล่ยุงหรือแมลงเท่านั้น ไม่มีคุณสมบัติฆ่ายุงหรือแมลง ดังนั้น สารทากันยุงจึงควรมีความปลอดภัยสูง
ใช้ทาผิวหนังได้ (เบญจวรรณ, ม.ป.ป.)
สาหรับโลชั่นกันยุงมีลักษณะเป็นของเหลวข้นเนื้อสีขาว จึงไม่สามารถไหลได้อย่างอิสระ บรรจุ
ภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดจึงนิยมใช้ขวดพลาสติกโพลีเอธิลีนแบบความหนาแน่นสูง (HDPE) เพราะปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งานและไม่แตกหักเสียหายเมือตกหล่น (Shivsharan et al., 2014) สามารถบีบผลิตภัณฑ์ใช้งานได้
สะดวก มีน้าหนักเบา สาหรับขนาดพกพานิยมใช้ซองพลาสติกและออกแบบให้สามารถใช้หมดใน 1 ครั้ง โดย
บริเวณปากซองจะนิยมทารอยบาก (V-cut) เพื่อให้สามารถฉีกใช้งานได้สะดวก
7.2 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน
เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการออกแบบเพื่อมวลชนประกอบไปด้วยหลักพิจารณาทั้งสิ้น 7 ประการ
ตามบั ญ ญั ติ ข อง The Center for Universal Design (CUD) (1997) ได้ แ ก่ ความเสมอภาค (Equitable
Use) ความยืดหยุ่น (Flexible in Use) ใช้ง่ายและเข้าใจง่าย (Simple and Intuitive Use) แสดงข้อมูลที่
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ชัดเจน (Perceptible Information) ป้องกันเหตุสุดวิสัย (Tolerance for Error) ทุ่นแรง (Low Physical
Effort) และขนาดพื้นที่เข้าถึงได้ (Appropriate Size and Space for Approach and Use) ซึ่งเป็นหลักการ
ที่นิยมใช้กับการออกแบบเพื่อมวลชนหลายประเภท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อมวลชน จึงมีการประยุกต์หลักการออกแบบเพื่อมวลชนเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 9 ประการดังนี้
(บุญชัย, 2552)
7.2.1 สามารถระบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ง่ า ย (Easy to Identify) คื อ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้
ผู้บริโภคแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น ใช้ภาพ
7.2.2 จั บ ถื อ ได้ ถ นั ด (Easy to Hold) คื อ การออกแบบเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคทุ ก เพศทุ ก วั ย ทุ ก
สถานภาพ จับคือบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ร่วงหลุดมือหรือเมื่อยล้า
7.2.3 เปิดได้ง่าย (Easy to Open) คือการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เปิดใช้งานได้อย่างง่าย
7.2.4 นาผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย (Easy to Take out) บรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะ
ให้ผู้บริโภคนาผลิตภัณฑ์ออกมาจากบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย
7.2.5 เข้าใจได้ง่าย (Easy to Understand) บรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะที่ทาให้ ผู้บริโภคเข้าใจ
ลักษณะหน้าทีข่ องบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย เช่น ตาแหน่งรินหรือเท ตาแหน่งหูจับ เป็นต้น
7.2.6 ใช้งานได้ง่าย (Easy to Use) บรรจุภัณฑ์ควรใช้งานได้สะดวกและอาจมีการเพิ่มกลไก
เพื่ออานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์
7.2.7 เก็บรักษาได้ง่าย (Easy to Store) สาหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด บรรจุภัณฑ์ควรมีกลไกเปิด
และปิดกลับเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น น้าอัดลม ครีมทาผิว ยาสระผม เป็นต้น
7.2.8 กาจัดขยะได้ง่าย (Easy to Disposal) บรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการ
จัดการก่อนทิ้งได้อย่างสะดวก
7.2.9 ป้องกันอันตรายหรือเหตุสุดวิสัยจากการใช้งาน (Injury Prevention) บรรจุภัณฑ์ควรมี
กลไกป้องกันอันตรายหรือเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเลือกซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น แก้วกาแฟที่
ออกแบบให้ช่วยลดความร้อนจากกาแฟร้อนได้
7.3 ผลการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มนิสิตและวัย
ทางานตอนต้น เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 25 ปี พักอาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 113 คน
ลักษณะทางกายภาพและจินตภาพคือ เป็นผู้ที่มีรายได้ 5,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน กาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะวิถีชีวิตคือ มีการทากิจกรรมที่มีแนวโน้มในการใช้
ครีมทาผิวกันยุงหรือแมลงเป็นประจา เช่น ทากิจกรรมนอกสถานที่ เดินทางท่องเที่ยว พักอาศัยใกล้แหล่งที่มี
ยุงชุกชุม เป็นต้น โดยคาถามและตัวเลือกคาตอบได้มีการระบุประเด็นให้เชื่อมโยงกับหลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อมวลชนโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาถามในแบบสารวจความคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงที่เชื่อมโยงกับหลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อมวลชน
คาถามที่ 1 ท่านคิดว่าลักษณะบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?
ตัวเลือก
คาอธิบายตัวเลือก
ความเชื่อมโยงกับหลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน
1. ใช้สะดวก
มี ก ลไกช่ ว ยให้ ใ ช้ โ ลชั่ น สะดวกมากขึ้ น เช่ น การ Easy to Take out, Easy to
ทาโลชั่น การกาหนดปริมาณการใช้งาน เป็นต้น
Understand, Easy to Use
2. พกพาได้สะดวก รูปร่างและขนาดที่จับถือ และพกพาได้สะดวก เช่น Easy to Hold
พกในกระเป๋าถือ กระเป๋าเสื้อคลุม เป้สะพาย เป็นต้น
3. ดูสะอาดปลอดภัย ลั ก ษณะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ดู ไ ม่ เ ป็ น อั น ตราย สะอาด Injury Prevention
ปลอดภั ย เช่ น การใช้ วั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะหรื อ สี สั น ที่
สะอาด ไม่เป็นอันตราย เป็นต้น
คาถามที่ 2 ปัญหาอะไรที่ท่านพบจากการใช้บรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง?
1. ต้องใช้มือสัมผัสโล ในการใช้โลชั่นกันยุงผู้ใช้ต้องใช้มือในการทาโลชั่น ซึ่ง Easy to Use, Injury Prevention
ชั่นเพื่อทาผิว
เมื่อใช้แล้วต้องล้างมือทุกครั้ง
2. ใช้แล้วเลอะเทอะ การบีบครีมออกจากขวด ฝาปิด หรือการเทลงฝ่ามือ Easy to Use, Easy to Take out
หรือผิวก่อนทา อาจะหกเลอะ หรือเหนอะหนะ
3. ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ โลชั่ น กั น ยุ ง บางยี่ ห้ อ ใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ ใ ช้ ง านไม่ Easy to Use, Easy to Take out
สินค้าได้หมด
สามารถน าโลชั่ น ออกมาจนหมดได้ เช่ น ขวด
พลาสติกตั้ง เป็นต้น
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บรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงที่ดี
ใช้ สะดวก
80

ใช้สะดวก, 60.17

60
อื่น ๆ, 9.75

40
พกพาสะดวก, 18.58

20

อื่น ๆ

พกพาสะดวก

0

สะอาดปลอดภัย, 11.5

สะอาดปลอดภัย
ใช้สะดวก

พกพาสะดวก

สะอาดปลอดภัย

อื่น ๆ

ภาพที่ 2 ความเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อลักษณะของบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงที่ดี
จากการเก็บข้อมูลสรุปผลได้ คือ บรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงที่ดีควรใช้งานสะดวก คิดเป็นร้อยละ
60.17 อันดับสองคือ พกพาได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ 18.58 และอันดับสามคือ ดูสะอาดปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.75 สาหรับปัญหาที่พบจากการใช้บรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงมากที่สุดคือ
การใช้มือสัมผัสเพื่อทาผิว คิดเป็นร้อยละ 39.82 อันอับที่สองคือ การใช้แล้วเลอะ คิดเป็นร้อยละ 33.63 และ
อันดับที่สามคือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จนหมด คิดเป็น ร้อยละ 19.47 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 7.08
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ปัญหาจากการใช้บรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง

อื่น ๆ

การใช้ มือสัมผัสผลิตภัณฑ์
40
การใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์
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, 39.82
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25
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5
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0
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ใช้ได้ไม่หมด, 19.47

ใช้ ได้ ไม่หมด
การใช้มือสัมผัสผลิตภัณฑ์

ใช้แล้วเลอะเทอะ

ใช้ได้ไม่หมด

อื่น ๆ

ภาพที่ 3 ความเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์จากการใช้โลชั่นกันยุง
จากนั้ น ได้ น าข้ อ มู ล ทั้ ง หมดวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หากลยุ ท ธ์ ก ารออกแบบด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) จากนั้นวิเคราะห์กลยุทธ์การออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้วยตารางโทวส์ (TOWS matrix) ซึ่งเป็นวิธีการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กร เพื่อค้นหากลยุทธ์ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ (ละเอียด, 2554) แนวคิดการออกแบบที่ได้คือ “ใช้ง่าย
และปลอดภัย (Easy & Safe)” และกาหนดชนิดผลิตภัณฑ์ตามหลักสุคนธบาบัด เป็นช่วงเวลาในหนึ่งวันทั้งสิ้น
4 กลิ่น ได้แก่
 เช้ า ตรู่ กลิ่ น After rain (สะอาดสดชื่ น ) มี ส่ ว นผสมของกลิ่ น โรสแมรี่ (Rosemary) ช่ ว ย
กระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น ผ่อนคลายหายจากอาการง่วงซึม
 เวลาสาย กลิ่น Playground (กระปรี้กระเปร่า) มีส่วนผสมของกลิ่นเกรปฟรุต (Grapefruit)
ช่วยกระตุ้นให้เกิดพลังงาน กระตือรือร้น
 เวลาบ่าย/เย็น กลิ่น Breezy hill (เงียบสงบ) มีส่วนผสมของกลิ่นมะลิ (Jasmine) ช่วยให้
ผ่อนคลาย ลดอารมณ์ตึงเครียดทาให้จิตใจสงบ
 เวลากลางคืน Winter night (ผ่อนคลาย) มีส่วนผสมของกลิ่นลาเวนเดอร์ (Lavender) ช่วย
ให้ผ่อนคลาย ลดอาการเครียด ซึมเศร้า ปวดไมเกรนและช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้น
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT และ ตารางโทวส์ (TOWS matrix) ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โลชั่นกันยุง
O – Opportunity โอกาส
1. ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มียุงชุม
2. กลิ่นมีอิทธิพลต่อความอารมณ์รู้สึกของ
มนุษย์

S – Strength จุดแข็ง
1. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน หากปฏิบัติตามคาแนะนาใน
การใช้งานจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย
2. บรรจุภัณฑ์แบบขวดใช้งานสะดวก

SO Strategies
-

T - Threat (อุปสรรค)
ST Strategies
1. โลชั่ น กั น ยุ ง ที่ ใ ช้ ส าร Deet จะส่ ง ผล
ระคายเคืองต่อผู้บริโภคหากไม่ปฏิบัติตาม
คาแนะนา

-

W – Weakness จุดอ่อน
1. การใช้ผลิตภัณฑ์ตอ้ งใช้มือสัมผัสเพื่อทาผิว
แล้วต้องล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันสารกัน
ยุงสร้างความระคายเคืองต่อร่างกาย เช่น หยิบ
อาหาร สัมผัสดวงตาหรือริมฝีปาก
2. ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นไม่หลากหลาย
WO Strategies
1. ใช้ ห ลั ก สุ ค นธบ าบั ด มาช่ ว ยจั ด กลุ่ ม กลิ่ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถเลือกกลิ่นที่
ชอบได้
WT Strategies
1. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ใช้
งานได้ โด ยผู้ บ ริ โ ภคไม่ ต้ อ งใช้ มื อ สั ม ผั ส
ผลิตภัณฑ์

7.4 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากการกาหนดแนวคิดการออกแบบ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 กลุ่ม
คือ โลชั่นกันยุงชุบทิชชูแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งบรรจุซองพร้อมใช้ และโลชั่นกันยุงแบบบรรจุขวดพลาสติก
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 – 6 และแสดงผลงานออกแบบทั้งหมดดังภาพที่ 4
ตารางที่ 3 การออกแบบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์โลชั่นทาผิวด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบซอง
ภาพตัวอย่าง

ด้านรูปทรง (Structure)
ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ซองปิดผนึกด้วยความร้อน 3 ด้าน ขนาด กว้าง
8 ซม.X 12 ซม. ด้านบนเจาะช่องและแปะทับด้วยสติ๊กเกอร์
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 (บรรจุ 5 ซอง) กล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิดด้านบนล่าง
ขนาด กว้าง 8.25 ซม. X 12.25 ซม. X ลึก 1.5 ซม.
 บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่าย (บรรจุ 12 ซอง) กล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิด
ด้านบนล่าง ขนาด กว้าง 8.25 ซม.X 12.25 ซม. X ลึก 3 ซม.
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ภาพตัวอย่าง

ด้านรูปทรง (Structure)
ข้อดี

ข้อเสีย

 บรรจุสินค้ าสะดวก บรรจุลงกล่องได้พอดี 5 หรือ 12 ซอง และ
สามารถแบ่งใช้ครั้งละ 1 ซองได้ พกพาได้สะดวกตอบรับกับผลการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
 กล่องรูปร่างสี่เหลี่ยมจึงสามารถเรียงซ้อนได้สะดวก มีความแข็งแรง
ปกป้องไม่ให้สินค้าเสียรูปทรง และยังมีรูปร่างแตกต่างจากยี่ห้ออื่น
ด้านวัสดุ (Materials)

ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ซองพลาสติกพิมพ์ด้วยระบบกราเวียร์
 บรรจุภัณ ฑ์ชั้นที่ 2 และ 3 กล่องกระดาษแข็ ง พับได้ 300 แกรม
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต

ข้อดี

 มีคุณสมบัติในการปกป้องผลิตภัณฑ์โลชั่นในซองจากความสกปรก
และรักษาคุณภาพไว้ได้เป็นอย่างดี
 กระดาษสามารถพับขึ้นรูปเป็นกล่องคงรูปร่างไว้ได้ แข็งแรงในการ
ขนส่งและจาหน่าย

ข้อเสีย

 พลาสติกเป็นวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
ด้านการใช้งาน (Functions)

ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ซองด้านบนทารอยปรุเพื่อเปิดซองขึ้นแล้วจะมี
ผ้าเคลือบเนื้อโลชั่นในซอง
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 กล่องมีกลไกการเปิดที่สามารถแสดงซองด้านใน

ข้อดี

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 สามารถใช้นิ้วแกะซองด้านบนขึ้นแล้วจับทิชชู
ด้านในซองทาลงผิวโดยตรงได้ทันทีโดยมิต้องสัมผัสโลชั่น
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 กล่องมีกลไกการเปิดที่สามารถแสดงซองด้านใน
หยิบได้สะดวก และสามารถวางจาหน่ายบนชั้นในกรณีที่ผู้บริโภค
ต้องการซื้อน้อยชิ้น

ข้อเสีย

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 สามารถใช้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ซอง และมีการใช้
วัสดุมากกว่าซองพลาสติกที่บรรจุโลชั่นเพียงอย่างเดียว อาจส่งผล
ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะ เป็นต้น

หน้าที่ 625

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

ตารางที่ 4 การออกแบบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์โลชั่นทาผิวด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์แบบซอง
ภาพตัวอย่าง

ภาพประกอบ (Illustrator)
ลักษณะทั่วไป

 ใช้ภาพใบไม้ในตราสัญลักษณ์
 ใช้ภาพยุงวางในวงกลมสีขาว มีเส้นคาดตัวยุง

ข้อดี

 สื่อถึงความเป็นธรรมชาติปลอดภัย
 สามารถรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

ข้อเสีย

ตัวอักษร (Typeface)

ด้านหน้า

ลักษณะทั่วไป

 ชื่อตราสินค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ใช้อักษรกลมมนตัวหนา
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้แบบอักษรที่ดู เรียบง่าย เป็นมิตร ทันสมัยและอ่าน
ง่าย
 มีการระบุข้อความ 5 ชิ้น และ 12 ชิ้นลงบนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 และ RRP

ข้อดี

 ตราสินค้าสั้นและมีที่มาจาก Safety แปลว่าปลอดภัย ลักษณะตัวอักษร
ดูทันสมัย เป็นมิตรและอ่านง่าย
 รูปแบบตัวอักษรโดยรวมช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่าย

ข้อเสีย

 ตัวอักษรบางตาแหน่งมีขนาดเล็ก
สี (Color)

ลักษณะทั่วไป

 สัดส่วนการใช้โทนสี คือเทาเข้ม จับคู่กับสีที่บ่งชี้กลิ่น ได้แก่ เขียวอ่อน
ชมพู เขียวหัวเป็ด และม่วง
 ตัวอักษรให้ข้อมูลใช้สเี ทาเข้ม

ข้อดี

 การใช้สีระบุกลิ่นช่วยให้ผู้บริโภคจาแนกกลิ่นได้ง่าย
 สีเทาเข้มทาให้อ่านง่ายเพราะตัดกับสีพื้นหลัง

ข้อเสีย

 การใช้สีบางจุดยังทาให้อ่านยาก
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ (Package details)

ลักษณะทั่วไป

 มีการให้ข้อมูลสินค้า คือ ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ กลิ่น คุณสมบัติ
ส่วนผสม ผู้ผลิตและการติดต่อ รหัสคิวอาร์ อย. ตรารับรอง คาเตือนและ
รหัสแท่ง

ข้อดี

 ให้ข้อมูลที่จาเป็นต้องระบุครบถ้วน

ข้อเสีย

-

ด้านหลัง

กราฟิกทั้ง 4 กลิ่น
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ตารางที่ 5 การออกแบบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์โลชั่นทาผิวด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แบบขวด
ภาพตัวอย่าง

ด้านรูปทรง (Structure)
ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณ ฑ์ชั้นที่ 1 ขวดพลาสติกคว่าฝาทรงโค้ ง บุ ป ากขวดด้วย
ฟองน้า ตัวขวดแปะทับด้วยสติ๊กเกอร์
- 50 มล. ขนาด กว้าง 4.5 ซม.X สูง 10 ซม. X ลึก 3 ซม.
- 100 มล. ขนาด กว้าง 5.5 ซม.X สูง 13 ซม. X ลึก 4 ซม.
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 บรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่าย ขนาดบรรจุ 6 ขวด
- 50 มล. ขนาด กว้าง 15 ซม.X 14 ซม. X ลึก 11 ซม.
- 100 มล. ขนาด กว้าง 18 ซม.X 17.5 ซม. X ลึก 13.5 ซม.

ข้อดี

 รูปทรงเหมาะกับขนาดมือ บรรจุง่าย ขนส่งและวางจาหน่ายสะดวก
 กล่องสามารถเรียงซ้อนได้สะดวก มีความแข็งแรง
ด้านวัสดุ (Materials)

ข้อเสีย
ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 กระปุกพลาสติก แปะฉลากกระดาษ พิมพ์ด้วย
ระบบเฟล็กโซกราฟี
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 กล่องกระดาษแข็งพับได้ 300 แกรม พิมพ์ด้วย
ระบบออฟเซ็ต

ข้อดี

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 พลาสติก มีคุณสมบัติในการปกป้องผลิตภัณฑ์
โลชั่นจากความสกปรกและรักษาคุณภาพไว้ได้เป็นอย่างดี
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 กระดาษสามารถพับขึ้นรูปเป็นกล่องคงรูปร่างไว้
ได้ แข็งแรงในการขนส่งและจาหน่าย

ข้อเสีย

 พลาสติกเป็นวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
ด้านการใช้งาน (Functions)

ลักษณะทั่วไป

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ปากขวดมีฟองน้า
 บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชั้ น ที่ 2 กล่ อ งมี ฝ าปิ ด ที่ ท ารอยปรุ ไ ว้ ใ ห้ เ ปิ ด กล่ อ งได้
สะดวกและมองเห็นขวดโลชั่นด้านใน

ข้อดี

 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 ฟองน้าบริเวณปากขวดช่วยในการดูดซับเนื้อ
โลชั่นเมื่อบีบออกจากขวด และช่วยให้เกลี่ยเนื้อโลชั่นลงผิวได้อย่าง
สะดวกและนุ่มนวล ฝาสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก
 บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 ช่วยนาเสนอผลิตภัณฑ์และวางจาหน่ายบนชั้น
วางได้อย่างสะดวก

ข้อเสีย

-
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ตารางที่ 6 การออกแบบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์โลชั่นทาผิวด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์แบบขวด
ภาพตัวอย่าง

ภาพประกอบ (Illustrator)
ลักษณะทั่วไป

 ใช้ภาพใบไม้ในตราสัญลักษณ์
 ใช้ภาพยุงวางในวงกลมสีขาว และภาพประกอบสื่อถึงช่วงเวลาในหนึ่งวัน

ข้อดี

 สื่อถึงความเป็นธรรมชาติปลอดภัย
 สามารถรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

ข้อเสีย

ตัวอักษร (Typeface)

ด้านหน้า

ลักษณะทั่วไป

 ชื่อตราสินค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ใช้อักษรกลมมนตัวหนา
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้แบบอักษรที่ดู เรียบง่าย เป็นมิตร ทันสมัยและอ่าน
ง่าย
 มีการระบุข้อความ 5 ชิ้น และ 12 ชิ้นลงบนบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 และ RRP

ข้อดี

 ตราสินค้าสั้นและมีที่มาจาก Safety แปลว่าปลอดภัย ลักษณะตัวอักษร
ดูทันสมัย เป็นมิตรและอ่านง่าย
 รูปแบบตัวอักษรโดยรวมช่วยให้อ่านข้อมูลได้ง่าย

ข้อเสีย

 ตัวอักษรบางตาแหน่งมีขนาดเล็ก
สี (Color)

ลักษณะทั่วไป

 สัดส่วนการใช้โทนสี คือเทาเข้ม จับคู่กับสีที่บ่งชี้กลิ่น ได้แก่ เขียวอ่อน
ชมพู เขียวหัวเป็ด และม่วง
 ตัวอักษรให้ข้อมูลใช้สเี ทาเข้ม

ข้อดี

 การใช้สีระบุกลิ่นช่วยให้ผู้บริโภคจาแนกกลิ่นได้ง่าย
 สีเทาเข้มทาให้อ่านง่ายเพราะตัดกับสีพื้นหลัง

ข้อเสีย

 การใช้สีบางจุดยังทาให้อ่านยาก
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ (Package details)

ลักษณะทั่วไป

 มีการให้ข้อมูลสินค้า คือ ชื่อตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ กลิ่น คุณสมบัติ
ส่วนผสม ผู้ผลิตและการติดต่อ รหัสคิวอาร์ อย. ตรารับรอง คาเตือนและ
รหัสแท่ง
 มีสัญลักษณ์บอกชนิดผลิตภัณฑ์ด้านใน

ข้อดี

 ให้ข้อมูลที่จาเป็นต้องระบุครบถ้วน

ข้อเสีย

-

ด้านหลัง

กราฟิกกล่องด้านข้าง

กราฟิกกล่องด้านหน้า
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบตามหลักออกแบบเพื่อมวลชน (บุญชัย, 2552)
ภาพตัวอย่าง
1.1
1.1
1.3

1.2

5.1
1.2
1.2

6.1

4.1
8.1
2.1
6.1

8.1

3.1, 4.1, 6.1

9.1
7.1

1. แนวคิด Easy to identify
1.1 มีการใช้ภาพและข้อความระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์กันยุง
1.2 ใช้ภาพ สีและข้อความเพื่อช่วยจาแนกกลิ่นผลิตภัณฑ์
1.3 ใช้ภาพประกอบเพื่อบ่งชี้วิธีใช้
2. แนวคิด Easy to hold
2.1 รู ป ร่ า งโค้ ง มน รั บ กั บ มื อ และนิ้ ว ขนาดไม่ ใ หญ่ เ กิ น ไป
กระชับกับมือ
3. แนวคิด Easy to open
3.1 บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชั้ น ที่ 1 แบบซองมี ก ารท าช่ อ งบนซองและมี
สติ๊กเกอร์แปะทับ ทาให้ลอกเปิดง่าย และขวดพลาสติกใช้ฝาฟลิบ
(Flip-Top) ที่ทาให้เปิดง่ายด้วยมือเดียว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือดันฝา
4. แนวคิด Easy to take out
4.1 ซองพลาสติกมีสติ๊กเกอร์ลอกเพื่อเปิดซองด้านบนเพื่อ ใช้
ผลิตภัณฑ์
4.2 ขวดพลาสติก HDPE สามารถบีบโลชั่นออกมาจากขวดได้
สะดวก
5. แนวคิด Easy to understand
4.1 มีสัญลักษณ์บ่งบอกให้เข้าใจการใช้งานง่ายขึ้น เช่น การแกะ
ซองทาผิว การเปิดฝาแล้วใช้ฟองน้าทาโลชั่นลงบนผิว ตลอดจน
รูปร่างบรรจุภัณฑ์สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่าย
6. แนวคิด Easy to use
6.1 มี ก ลไกช่ ว ยการใช้ ง านง่ า ยขึ้ น ได้ แ ก่ ฟองน้ าปากขวด
พลาสติกและซองที่เปิดแล้วทาผิวได้เลยโดยไม่ต้องสัมผัสโลชั่น
7. แนวคิด Easy to store
7.1 ขวดพลาสติกมีฝาฟลิบ เปิด-ปิดเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
8. แนวคิด Easy to disposal
8.1 ขวดพลาสติ ก และซองพลาสติ ก ใช้ ฉ ลากกระดาษ จึ ง
สามารถแกะฉลากเพื่อแยกขยะก่อนทิ้งหรือนาไปรีไซเคิลได้
9. แนวคิด Injury prevention
9.1 ขวดพลาสติกมีความทนทาน ไม่แตกเมื่อถูกการกดทับหรือ
ร่วงหล่น นอกจากนั้นโครงสร้างขวดพลาสติก ฝาปิด ยังมีรูปร่าง
โค้งมน ไม่มีเหลี่ยมคม ให้สัมผัสที่สบายแก่ผู้ใช้งาน
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ภาพที่ 4 ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงใช้สาหรับไล่ยุง โดยมีส่วนประกอบคือ
สารดีท (Deet) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงหากใช้ผลิตภัณฑ์ตามคาแนะนา โดยบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุงในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ต้องใช้มือทาและล้างมือหลังใช้งานทุกครั้ง จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ง่าย สะดวกและไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบคือ “ใช้ง่ายและปลอดภัย (Easy
& Safe)” โดยกาหนดชนิดผลิตภัณฑ์ด้วยหลักสุคนธบาบัด (Aromatherapy) เป็น 4 กลิ่น ได้แก่ Playground
(กระปรี้กระเปร่า ) , Breezy hill (เงียบสงบ), Winter night (ผ่อนคลาย), After rain (สะอาดสดชื่น ) และ
กาหนดขอบเขตการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 2 แบบ ได้แก่ แบบขวด 2
ขนาดบรรจุ คื อ 50 และ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใช้ พ ลาสติ ก โพลี เ อธิ ลี น ความหนาแน่ น สู ง (High Density
Polyethylene : HDPE) โดยจากการศึกษาของ Shivsharan et al. (2014) เรื่องการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ที่ระบุประโยชน์ของ HDPE หลายประการคือ ปลอดภัย ตกแล้วไม่แตกเสียหาย
น้าหนักเบา ให้สัมผัสที่สบาย เป็นต้น นอกจากนั้นบริเวณปากขวดยังมี ฟองน้าเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เกลี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ และแบบบรรจุซองใช้ครั้งเดียว กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขนส่งและจัดจาหน่าย 4 แบบ คือ บรรจุ
ภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลีก (Retail Ready Package: RRP) สาหรับแบบขวดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร 6
ขวด และ 100 มิลลิลิตร 6 ขวด เพื่อขนส่งและวางจาหน่ายบนชั้นวางสินค้า บรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 สาหรับแบบ
ซองพลาสติก ขนาดเล็กบรรจุ 5 ซองเพื่อใช้พกพาในการเดินทาง โดยมีการทารอยปรุบนซองเพื่ออานวยความ
สะดวกในการฉีกซองและใช้ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับข้อแนะนาการออกแบบวิธีการเปิดบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์
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ISO 17480:2015 ที่แนะนาลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้เปิดง่ายและบรรจุภัณฑ์พร้อมจาหน่ายปลี ก ขนาด
บรรจุ 12 ซอง เพื่อขนส่งและวางจาหน่ายบนชั้นวางสินค้า
นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบจากการศึกษาครั้งนี้ได้นาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
มวลชนทั้ง 9 ประการ มาใช้ในการออกแบบ เช่น แนวคิด Easy to identify มีการใช้ภาพและข้อความระบุว่า
เป็นผลิตภัณฑ์กันยุง ใช้ภาพประกอบเพื่อบ่งชี้วิธีใช้งาน ใช้ภาพ สีและข้อความเพื่อช่วยจาแนกกลิ่นผลิตภัณฑ์
ซึ่ งวิธี การนี้ ส อดคล้ องกับการศึกษาของ Leichtling (2002) ที่พบว่า สีบนบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการรับรู้ถึง
คุณภาพ ชนิดของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ควรมีการใช้สีเพื่อบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการใช้
ผลิตภัณฑ์ก็มีการใช้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน เช่น แนวคิด Easy to hold ออกแบบให้บรรจุ
ภัณฑ์มีรูปร่างโค้งมน รับกับมือและนิ้ว ขนาดไม่ใหญ่เกินไป กระชับกับมือ หรือ แนวคิด Easy to use บรรจุ
ภัณฑ์ก็มีกลไกช่วยการใช้งานง่ายขึ้น ได้แก่ ฟองน้าปากขวดพลาสติกและซองที่เปิดแล้วทาผิวได้โดยตรงโดยมิ
ต้องใช้มือสัมผัสโลชั่นกันยุง เป็นต้น
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1. บทคัดย่อ
บทความกึ่งวิชาการนี้จัดทาขึ้นเพื่อค้นหา รวบรวม และศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดกรอบของ
คุณลักษณะสาหรับโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มสูงขึ้นในสังคมไทย การศึกษานี้ได้แบ่ง
ประเภทของโมบายแอพพลิเคชั่นที่ได้ทาการสารวจเป็น 4 กลุ่มโดยจาแนกตามคุณลักษณะที่โดดเด่นและมี
แนวโน้มในการนาไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ 1) กลุ่มนาทางและความปลอดภัยในการเดินทาง 2) กลุ่ม
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 3) กลุ่มถ่ายทอดและการสื่อสาร และ 4) กลุ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผล
จากการสารวจจะถูกนาเสนออยู่ในรูปแบบข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือ
นักออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่นคานึ งถึง ซึ่ งเป็นความต้องการคุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์จากการพัฒ นา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการให้บริการในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจ
คาสาคัญ: โมบายแอพพลิเคชั่น; ผู้พิการและผู้สูงอายุ; ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์; พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The purpose of article presents an analysis of mobile application features which
support the use of electronic transactions for the disabled and the elderly in Thailand eหน้าที่ 633
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commerce era. We separate mobile applications to 4 groups: 1) Safety navigation; 2)
Surrounding interaction; 3) Communication; and 4) Electronic Business. The result of an
analysis presents the suggestion and concern for software developer and mobile application
designer to apply technologies, innovations and new service designs for real responding and
facilitate.
Keywords: Mobile application; Disabled and Elderly; Electronic Transaction; e-Commerce
2. บทนา
จากผลการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ ETDA ได้เปิดเผยว่ามูลค่าของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ใน
ไทยมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเริ่มจากในปี 2558 มีอัตราการเติบโตคิดเป็น 10.41% ของ
ปี 2557 ในปี 2559 มี อัตราการเจริญ เติบ โตคิ ดเป็ น 14.03% ของปี 2558 และในปี 2560 มี อัตราการ
เจริญเติบโต 9.86% ของปี 2559 [1] นอกจากนี้ ผลสารวจยังได้ระบุถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน
ของคนไทย โดยแยกตามรุ่นหรือ Generation (ซึ่งต่อไปขอกล่าวสั้น ๆ ว่า Gen) ซึ่งมีผลการสารวจดังนี้ Gen
Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด ส่วนกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันน้อยที่สุดคือกลุ่ม Gen B หรือ Baby
Boomer จากผลสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเติบโตของการ
ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีนัยรวมถึงการเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ภาคธุรกิจที่ทา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ จึงมี เป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้า Gen Y เป็นหลัก และอาจละเลยกลุ่มของ
Gen B หรือ Baby Boomer ซึ่งกาลังก้าวเข้าสู่ประชากรของสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามจากสถิติของสานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กลับพบว่าจานวนประชากรในปี พ.ศ. 2560 แบบแยกรายอายุในช่วง
อายุ 54-72 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มของ Gen B นั้นมีประชากรรวมทั้งสิ้น 12,087,691 คน คิดเป็น 18.26 % จาก
จานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ [2] ดังนั้นกลุ่มของ Gen B ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 72 ปี
ขึ้นไป จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ม่ควรมองข้ามในแง่มุมของการดาเนินธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นอกจากกลุ่มผู้ที่กาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว กลุ่มของผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือผู้
พิการก็เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน โดยจากผลการสารวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้นาเสนออัตราการเจริญเติบโตของผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงจานวนประชากรที่ เพิ่ มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2555 พบว่ ามีจานวนผู้พิการทั้งชายและหญิ งรวม
1,327,467 คน ในปี 2556 มีจานวน 1,484,647 คน ในปี 2557 มีจานวน 1,634,560 คนในปี 2558 มี
จานวน 1,740,816 คนในปี 2559 มีจานวน 1,725,601 คน และในปี 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 1,800,499 คน
คิดเป็น 2.72% จากจานวนประชากรทั้งหมด [3] ถึงแม้ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างจริงจังมากขึ้น แต่ยังพบข้อจากัดที่ทาให้ผู้ที่พิการรวมถึงผู้สูงอายุไม่สามารถทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
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อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย จึงจาเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี นวัตกรรมและการ
ให้บริการในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและใช้งานโมบาย
แอพพลิเคชั่น เพิ่ ม ขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ ออานวยความสะดวกและสนั บสนุน การดาเนิ น
ธุรกรรมต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้งาน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินชีวิตประจาวันในแต่ละบุคคลก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันด้านซอฟต์แวร์ที่ตอบสนอง
การใช้งานบนอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ทั้งในมิติของประสิทธิภาพในการใช้งานและความหลากหลายของแอพพลิเคชั่น
ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การก้ า วผ่ า นสั ง คมสู่ ยุ ค 4.0 โดยมี ก ารส ารวจข้ อ มู ล พบว่ า ในอนาคตคนไทยมี
โทรศัพท์มือถือประมาณหนึ่งร้อยล้านกว่าเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่มีมือถือ เฉลี่ยคนละ 2 เครื่อง และแน่นอนว่า 1 ใน 2 เครื่องนั้น มีไว้สาหรับทาธุรกรรมผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบายนั้น มีอัตราถึง 1 ใน 4 จากช่อง
ทางการเข้าถึงทั้งหมดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นกว่านี้ในอนาคต [4] ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการประยุกต์
และเพิ่มช่องทางการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น โดยมี
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทาการค้าระหว่างกันได้ โม
บายแอพพลิเคชั่นเปรียบได้กับเป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์มาก่อน
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บทความกึ่งวิชาการนี้ขอนาเสนอ การสารวจโมบายแอพพลิเคชั่น
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในอนาคตใน
ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 เป็นบทวิเคราะห์คุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นตามกลุ่มที่จาแนกโดยคุณลักษณะมิติต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนนิยามคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ในบทความ
3. สารวจโมบายแอพพลิเคชั่น
ทีมศึกษาได้ทาการสารวจโมบายแอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งพบว่ามีแอพพลิเคชั่นมากมายที่
พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทาธุรกรรมการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมศึกษาได้แบ่งกลุ่มประเภทตามฟังก์ชั่นหลักของโมบายแอพพลิเคชั่นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ม น าทางและความปลอดภั ยในการเดิ น ทาง 2) กลุ่ม เสริม สร้างปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม 3) กลุ่ ม
ถ่ายทอดและการสื่อสาร และ 4) กลุ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีตัวอย่างของโมบายแอพพลิเคชั่นที่คัดเลือก
มานาเสนอ ดังนี้
3.1. กลุ่มนาทางและความปลอดภัยในการเดินทาง
3.1.1. แอพพลิเคชั่น Bus Alert [5] พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการระบบขนส่งทางรถประจาทาง โดยมี
การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ รับ สั ญ ญาณทั้ งบนรถประจ าทาง และบริเวณจุ ด รับ -ส่ ง ผู้ โดยสาร โดยท างานร่วมกั บ
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แอพพลิเคชั่น Bus Alert บนสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้งานต้องทาการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้มาก่อน จากนั้นจึงส่ง
ข้อความเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางจากโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ระบบ Bus Alert ซึ่งผู้ใช้งานจะ
ได้รับข้อมูลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหมายเลขรถประจาทาง เส้นทาง ระยะทาง ตาแหน่งป้ายรถประจาทางที่
ผู้ใช้งานจะต้องไปคอย บอกพิกัดบริเวณจุดรับ -ส่งผู้โดยสาร รวมไปถึงข้อมูลของจานวนป้ายที่รถจะจอดรับ
ผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานขึ้นรถและเดินทางไปถึงยังป้ายที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว แอพพลิเคชั่นจะ
ทาการแจ้งเตือนให้ทราบ โดยรูปแบบการทางานของ Bus Alert จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทางเสียงทั้งหมด
3.1.2. แอพพลิเคชั่น BlindSquare [6] เป็นแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการ
ใช้เสียงบอกข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ตามตาแหน่งของผู้ที่เคยเชคอินจากแอพพลิเคชั่น FourSquare รวมถึง
การเรียกใช้ข้อมูลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศจาก OpenStreetMap GPS พร้อมเข็มทิศเพื่อค้นหาตาแหน่งและ
ทิศทางของผู้ใช้งาน ทาให้แอพพลิเคชั่นทราบว่าผู้ใช้งานนั้นอยู่ที่ใด จากนั้นระบบจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อที่จะนาเสนอเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบตัว
ของผู้ใช้งาน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร มหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยการติดต่อกับผู้ใช้
นั้น จะใช้เทคโนโลยี VoiceOver ซึ่งจะตอบกลับผู้ใช้ในลักษณะของเสียงพูดอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Bind Square
3.1.3. แอพพลิเคชั่น NavCog [7] แอพพลิเคชั่นนี้จะทาการดึงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวมถึง
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ เพื่อแจ้งให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ ผ่านทางเสียง
กระซิบที่หูฟังหรือการสั่นที่สมาร์ทโฟน นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังวิเคราะห์สัญญาณจากเซ็นเซอร์
ของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์บลูทูธที่ติดตั้งอยู่ตามทางเดิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารได้โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ ปัจจุบันทีมผู้พัฒนากาลังพยายามหาแนวทางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ เช่น การพัฒนาความสามารถในการรับรู้ว่าใครกาลังเข้ามาใกล้และบุคคลนั้นมีสภาวะทาง
อารมณ์เป็นอย่างไร เป็นต้น
3.1.4. แอพพลิเคชั่น SeeLight [8] เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้พิการทาง
สายตาในการข้ า มถนน ส าหรั บ แอพพลิ เ คชั่ น นี้ มี 2 เวอร์ ชั่ น คื อ SeeLight และ SeeLight Blind
หน้าที่ 636
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โดย SeeLight จะเป็นแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นสาหรับ บุคคลทั่วไป ที่อาศัยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นทั่วโลกและหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปแชร์พิกัดสัญญาณไฟข้ามถนนในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อม
กับข้อมูลที่จาเป็น เช่น ระยะเวลาของสัญญาณไฟข้าม ทิศทางการข้าม ระยะของทางข้าม หรือสัญญานไฟนั้น
ๆ มีระบบเสียงหรือไม่ ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนามาเก็บในฐานข้อมูลสาหรับการใช้งาน
ของเวอร์ชั่น SeeLight Blind ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ การทางานจะ
อยู่ในรูปแบบระบบเสียงที่สามารถบอกระยะเวลาในการข้ามถนนและมีระบบสั่นเตือนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเดิน
ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น SeeLight Blind
3.2. กลุ่มเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
3.2.1. แอพพลิเคชั่น BlindTool [9] เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตา โดยมีหลักการทางานให้ผู้ใช้หันกล้องของโทรศัพท์มือถือไปรอบ ๆ ตัว ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชั่นการ
ตรวจจับวัตถุที่มีในฐานข้อมูล ซึ่งเมื่อค้นพบวัตถุที่แอพพลิเคชั่นสามารถแปลความหมายได้ก็จะสั่นเตือนบอก
และออกเสีย งแจ้ งว่าวัต ถุนั้ น คื ออะไร แอพพลิ เคชั่น นี้ มี ข้อ ดี ตรงที่ ใช้ เวลาในการประมวลผลค่ อ นข้างเร็ว
เนื่องจากขณะนี้ปริมาณภาพที่มีในฐานข้อมูลนั้นมีเพียงแค่ 1,000 ภาพเท่านั้น และสามารถใช้งานได้โดยไม่
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตและไม่ต้องใช้วิธีการถ่ายภาพเพื่อให้ทาการประมวลผล แต่ในขณะเดียวกัน แอพพลิเคชั่นนี้
ก็มีข้อเสียในเรื่องของการแปลความหมายของวัตถุคลาดเคลื่อนและไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในที่มืด
3.2.2. แอพพลิเคชั่น Aipoly Vision [10] เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีการ
เรียนรู้อยู่เสมอเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ สาหรับวิธีการใช้งาน
เพียงแค่หันโทรศัพท์มือถือไปที่วัตถุรอบ ๆ หรือในวัตถุที่ผู้ใช้ต้องการ ระบบก็จะประมวลผลอย่างรวดเร็ว เพื่อ
บอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรพร้อมกับบอกรายละเอียดอีกเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยระบบสามารถสื่อสาร
ออกมาได้ทั้งหมด 16 ภาษา สามารถจดจาพื ชและสัตว์กว่า 2,000 ชนิด รู้จัก รายการอาหารกว่า 1,000
รายการ สามารถแยกสีออกได้ถึง 1,400 สี และที่สาคัญคือไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ใช้
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ยังสามารถ ใช้ฟังก์ชั่น Send some Results to Help Aipoly เพื่อส่งชื่อผลลัพธ์ที่แอพพลิเคชั่นยังไม่รู้จักไป
ยังผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อทาการเรียนรู้ ซึ่งในอนาคตทางทีมผู้พัฒนาหวังว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะรองรับภาษา
ให้ได้มากยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ
ที่มองเห็น เช่น “มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับเสาไฟฟ้า” เป็นต้น

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Aipoly Vision
3.2.3. แอพพลิเคชั่น Be My Eye [11] เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปรียบเสมือนเป็นดวงตาให้กับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางสายตา โดยเมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะให้เลือกว่า ผู้ใช้งานเป็นผู้ที่มีสายตาปกติ หรือผู้พิการ
ทางสายตา หากผู้ใช้งานเป็นคนสายตาปกติ เมื่อใดก็ตามที่มีคนพิการทางสายตาต้องการความช่วยเหลือ จะมี
ข้อความ Notification มายังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ซึ่งเมื่อตอบตกลงช่วยเหลือ กล้องในโทรศัพท์มือถือของ
คนพิการทางสายตา จะปรากฏเป็นภาพบนหน้าจอ ทาให้ผู้ช่วยเหลือสามารถมองเห็นภาพจากกล้องของผู้
พิการ สามารถสนทนาและสื่อสารกับผู้พิการได้ ซึ่ง ผู้ช่วยเหลือสามารถช่วยพูดเพื่ออธิบายให้ผู้พิการเข้าใจใน
เรื่องที่ต้องการการช่วยเหลือ เช่น การบอกเส้นทาง บอกว่าตอนนี้กาลังหยิบจับสิ่งของอะไรอยู่ ช่วยดูวัน
หมดอายุบนฉลากอาหารต่าง ๆ การอ่านชื่อยาและวิธีการรับประทาน อ่านบทความ หนังสือ หรือช่วยอธิบาย
ในการทาภารกิจต่าง ๆ ตามที่ผู้พิการทางสายตาต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Be My Eye
3.3. กลุ่มถ่ายทอดและการสื่อสาร
3.3.1. แอพพลิเคชั่น TTRS Message [12] เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
แบบการส่งข้อความ รูปภาพหรือคลิปวิดีโอภาษามือ โดยพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี)
จากนั้นส่งข้อความโดยแนบรูปภาพพร้อมข้อความ หรือแนบคลิปวิดีโอภาษามือที่มีความยาวไม่เกิน 2 นาที
เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ หากผู้รับปลายทาง (คนหูดี)
มีข้อความตอบกลับ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะส่งข้อความพร้อมรูปภาพ หรือข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
ภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทาเช่นนี้จนจบข้อความสนทนา นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่น
TTRS Captioned Phone เป็นบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ที่บกพร่อง
ทางการได้ยินหรือผู้สูงอายุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อความที่ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น TTRS Message
3.3.2. แอพพลิเคชั่น Read for the Blind [13] เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้
พิการทางการมองเห็น โดยการให้คนที่มีสายตาปกติร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาฟัง หรือ
หน้าที่ 639
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เป็นบทความสั้น ๆ จาก เว็บไซต์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ที่น่าสนใจ โดยมีหลักการทางานของ
แอพพลิเคชั่น คือ ให้ผู้ใช้งานทั้งหลายที่เป็นบุคคลปกติมีสายตาดีช่วยกันอ่านหนังสือ หรือบทความภายใน
แอพพลิเคชั่นทีละนิดทีละหน่อย และทาการบันทึกลงไป เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีปัญหาทางสายตามาเปิดฟังสื่อ
สิ่งพิมพ์นั้น ๆ
3.3.3. แอพพลิ เคชั่ น Pannana [14] เป็ น แอพพลิ เคชั่ น ที่ ใช้ ส าหรับ เล่ น เสี ย งบรรยายภาพ
สาหรับผู้พิการทางการมองเห็นแบบRealtime และสามารถใช้งานได้ทั้งกับ Youtube, Line TV, โทรทัศน์
หรือ แม้กระทั่งในโรงภาพยนตร์ แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับชมสื่อต่าง ๆ ได้พร้อม
กับคนปกติ โดยสร้างภาพจินตนาการด้วยการบรรยายภาพด้วยเสียง เมื่อผู้ใช้เปิดดูภาพยนตร์ ละคร หรือ
รายการโทรทัศน์ที่ต้องการ และเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นพรรณนาพร้อมกับเปิด Audio Description (การ
บรรยายภาพด้วยเสียง) ของรายการนั้นไปพร้อมกัน การทางานของพรรณนาคือฟังเสียงของรายการที่ดาเนิน
อยู่ขณะนั้น เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพที่คุณกาลัง
รับชมใน ณ ขณะนั้น

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Pannana
3.3.4. แอพพลิเคชั่น KNFB reader [15] เป็นแอพพลิเคชั่นที่จะทาหน้าที่ในการถ่ายรูปจาก
เอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ รวมถึงสามารถแสกนไฟล์รูปภาพที่มีอยู่
แล้ ว มาแปลงเป็ น ข้ อ ความ เพื่ อ ที่ จ ะอ่ า นออกเสี ย งข้ อ ความต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏบนหน้ า จอของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ โดยสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหาร ใบเสร็จรับเงิน ข้อ ความ
ในหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อ่านอีเมลล์ที่ถูกส่งมา รวมถึงป้ายที่ถูกสร้างขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ
ซึ่งในแอพพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชั่นที่ช่วยทาให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถถ่ายรูปได้ง่ายมากขึ้น เพราะจะมีทั้ง
เสียงและระบบสั่นที่จะแจ้งเตือนเมื่อตัว แอพพลิเคชั่นตรวจพบเอกสาร และจะมีรูปดวงตาที่ทาหน้าที่ส่งเสียง
บอกให้ผู้ใช้ขยับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมขอบและมุมของเอกสาร นอกจากนี้ผู้ใช้ยัง

หน้าที่ 640
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สามารถถ่ายรูปเก็บไว้หลาย ๆ ภาพตามที่ต้องการ เพื่อที่จะสามารถนาไปแปลงเป็นข้อความไว้ล่วงหน้า แล้ว
ค่อยเข้ามาฟังในช่วงเวลาที่สะดวกได้
3.4. กลุ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.4.1. แอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon [16] เป็นบริการธนาคารผ่านมือถือสาหรับผู้บกพร่อง
ทางการเห็ น (visually impaired) ไม่ ว่าจะเป็ น บุ ค คลที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ เลย หรือ มี ปั ญ หาด้ านการ
มองเห็นประเภทอื่นๆ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ก็สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้นมาก หลักการของ K
PLUS Beacon คือการปรับอินเทอร์เฟสให้เหมาะกับผู้พิการทางสายตา โดยใช้ gesture 4 ทิศทาง (ปัดขึ้น
ลง ซ้าย ขวา) เพื่อสั่งงาน โดยจะมีเสียงพูดกากับทุกสถานการณ์ว่าขณะนั้นหน้าจอกาลังแสดงข้อมูล อะไรอยู่
โดยการปั ด ขึ้ น คื อ การถอยหลั ง (ย้อ นกลั บ ) ปั ด ลงคื อ ยืน ยั น ปั ด ซ้ าย-ขวาคื อ เปลี่ย นตั วเลื อ กในหน้ านั้ น ๆ
นอกจากนี้ยังใช้รูปทรง (shape) ช่วยให้ไอคอนของแต่ละหน้าจอดูแตกต่างกัน (เช่น สามเหลี่ยม วงกลม)
เพื่อให้คนที่มองเห็นไม่ชัด ตาไม่ได้บอดสนิท สามารถดูจากรูปทรงได้ว่ากาลังอยู่ในหน้าจอไหน หรือใช้สีเข้า
ช่วยเพื่อแยกแยะแต่ละโหมดออกจากกัน ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น K PLUS Beacon
3.4.2. แอพพลิเคชั่น Tesco Lotus Shop Online [17] เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
อานวยความสะดวกในเรื่องการสั่งซื้ อสินค้า ผู้ใช้สามารถทาการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการ
พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการเพื่อค้นหา และยังสามารถใช้การ แสกนบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าจริงที่ผู้ใช้เคยซื้อมาก่อน
หน้านี้เพื่อค้นหาได้
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Tesco Lotus Shop Online
4. บทอภิปรายคุณลักษณะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการอภิปราย ทีมศึกษาได้ใช้รูปแบบมิติคุณลักษณะของซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบในการอภิปรายโมบายแอพพลิเคชั่น โดยใช้มิติที่เรียกว่า FURPS ซึ่งประกอบด้วย มิติการใช้งาน มิติ
คามสามารถในการใช้งาน มิติด้านความน่าเชื่อถือ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการรับรองและสนับสนุน
ซึ่งทีมศึกษาได้สรุปในภาพรวมที่โดดเด่นของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กลุ่มนาทางและความปลอดภัยในการเดินทาง
แอพพลิเคชั่น
การติดต่อกับ
อุปกรณ์
แอพพลิเคชั่น
ข้อสังเกต
ที่สารวจ
ผู้ใช้
เสริม
เสริม

Bus Alert

เสียง

อุปกรณ์รับ
สัญญาณ

ไม่พบ

ลงทุนด้านอุปกรณ์สูง

BlindSquare

เสียง

ไม่พบ

FourSquare
OpenStreetMapGPS

ไม่มี

NavCog

เสียง / สั่น

เซ็นเซอร์
และบลูทูธ

ไม่พบ

มีการพัฒนาต่อเนื่อง

SeeLight Blind

เสียง / สั่น

ไม่พบ

SeeLight

ต้องการผู้ช่วยเหลือ
รวบรวมข้อมูล

หน้าที่ 642
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ตารางที่ 2 สรุปคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กลุ่มเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
แอพพลิเคชั่น
กลไก
ฐานข้อมูล /
ข้อสังเกต
ที่สารวจ
การทางาน
ฐานความรู้

BlindTool

ตรวจจับวัตถุเปรียบเทียบ

รูปภาพ

Aipoly Vision

ปัญญาประดิษฐ์

มีความหลากหลาย
(ภาษา, รูปภาพ, สี, ..)

สามารถทางานแบบออฟไลน์
ยังมีความคลาดเคลื่อน
มีการพัฒนาต่อเนื่อง สามารถส่ง
คาขอเพิ่มข้อมูล

Be My Eye

ส่งภาพหน้ากล้องไปยังผู้
ช่วยเหลือ

ไม่พบ

ต้องการผู้ช่วยเหลือ

ตารางที่ 3 สรุปคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กลุ่มถ่ายทอดและการสื่อสาร
แอพพลิเคชั่น
ต้องการผู้
รูปแบบการสือ่ สาร
ฐานข้อมูล
ที่สารวจ
ช่วยเหลือ

TTRS Message

ต้องการ

Read for the Blind

ต้องการ

Pannana

ไม่พบ

KNFB reader

ไม่ต้องการ

มีความหลากหลายของ
การให้บริการ

ไม่พบ

จัดเก็บข้อมูลจาก
การอ่าน
จัดเก็บข้อมูลเสียง
บรรยายภาพด้วยเสียง
บรรยาย
แปลงภาพเป็นสื่ออื่น จัดเก็บรูปภาพที่ถ่าย
ข้อความและเสียง
ไว้ได้
เสียงที่ผู้อ่านบันทึก

ตารางที่ 4 สรุปคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่น กลุ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แอพพลิเคชั่น
การทางาน
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ที่สารวจ

K PLUS Beacon
Tesco Lotus Shop
Online

ข้อสังเกต

มีการออกแบบสาหรับผู้
บกพร่องทางการมองเห็น
อย่างเด่นชัด
ไม่ได้ออกแบบมาสาหรับผู้
พิการหรือผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ

ต้องมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ
ต้องการความ
ร่วมมือจากผู้อื่น
ไม่พบ
ต้องการพื้นที่เก็บ
ภาพในโทรศัพท์

ข้อสังเกต

มีการออกแบบการทางาน
และสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

ยังมีข้อจากัดในการกรอก
ตัวเลข

มีการอานวยความสะดวก

ใช้งานควบคู่กับ
แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อม
เครื่อง เช่น Siri

4.1. กลุ่มนาทางและความปลอดภัยในการเดินทาง คุณลักษณะที่โดดเด่นของแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ที่ทางานด้วยเสียงโต้ตอบ รวมถึงการใช้คุณลักษณะของ
การสั่น เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูง เช่น สถานที่ภายนอกอาคาร สถานที่กลางแจ้ง
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หรือระหว่างอยู่ในยานพาหนะการเดินทาง ส่วนอีกคุณลักษณะโดดเด่นที่สาคัญและถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่ม
คือ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้งาน สาหรับแสดงตาแหน่งพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้งาน
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการเตรียมการให้บริการ และข้อมูลการอานวยความสะดวกทางกายภาพตาม
สภาพแวดล้อม ตามตาแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่เป็นศูนย์กลาง
4.2. กลุ่มเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะที่โดดเด่นของแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้ เป็น
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีการเรียนรู้และจดจาเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของแอพพลิเคชั่น
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกันของการใช้เทคโนโลยีอื่นร่วมด้วย เช่น การเรียนรู้และจดจารูปภาพ และการ
แบ่งปันการใช้ฐานความรู้ ร่วมกัน ทาให้ทุกองค์ประกอบที่มีบทบาทในสภาพแวดล้อมมีการร่วมกันเรียนรู้
ส่งเสริม และพัฒนา
4.3. กลุ่มถ่ายทอดและการสื่อสาร คุณลักษณะที่โดดเด่นของแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้ เป็นส่วนของการ
วิเคราะห์ตัวอักษรและการประมวลผลภาพ ทาให้เกิดการเรียนรู้และตีความตัวอักษร ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์ต่าง
ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้
4.4. กลุ่มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่โดดเด่นของแอพพลิเคชั่นกลุ่มนี้ เป็นเรื่องลักษณะการ
ออกแบบการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ เริ่มมีการออกแบบส่วนติดต่อที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย แต่
อย่างไรก็ตาม การออกแบบส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณลักษณะที่เอื้ออานวยต่อผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเด่นชัด
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้ น าเสนอบทส ารวจกลุ่ ม แอพพลิ เคชั่ น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ โดดเด่ น ที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า
คุณลักษณะดังกล่าว สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสาหรับกลุ่มผู้
พิ ก ารและผู้ สู งอายุ เพื่ อ รองรั บ ธุ รกรรมการพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งจากกาส ารวจพบว่ า ในปั จ จุ บั น มี
เทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้งานของกลุ่มผู้พิการหรือผู้สูงอายุ แต่ยังขาดการนามาประยุกต์ใช้กับการทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาจเนื่องด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีและการลงทุนด้านธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จากการ
สารวจแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ เริ่มมีแนวโน้มและตระหนักถึงการใช้งานของกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น การ
ออกแบบส่วนติดต่อโดยใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่และสีสันชัดเจน การเพิ่มขนาดของตัวอักษร หรือ ลดขั้นตอน
การสั่งซื้อสินค้า เช่น การใช้ QR Code และการสั่งซื้อด้วยเสียง ในส่วนของข้อเสนอแนะการพัฒนา ผู้พัฒนา
โมบายแอพพลิเคชั่น อาจเริ่มต้นด้วยจุดเล็ก ๆ ที่ผู้พัฒนาส่วนใหญ่มองข้าม เพราะคิดว่าไม่น่ามี ความสาคัญ
เช่น การบอกสีบอกลวดลายแทนวันหมดอายุ ซึ่งรวมถึงพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น
การใช้คุณลักษณะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์ การระบุตาแหน่งโดยใช้พิกัดภูมิสารสนเทศที่อยู่
ในอุปกรณ์ เป็นต้น
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บทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ
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หัวข้อวิจัย 6. การเสริมพลังคนพิการ
Empowerment for Persons with Disabilities
บทความวิชาการ 2 บทความ
กึ่งวิชาการ 2 บทความ
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ สานักงาน เพื่อ
สนับสนุนให้คนพิการได้รับการจ้างงานและสามารถดารงชีวิตได้อย่างอิสระ โดยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานที่ต้องการจ้างงานทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐ จากดาเนินการอบรม จานวน 4 รุ่น ตั้งแต่ปี 2557 มี
จานวนคนพิการที่เข้าร่วมอบรม 101 คน วิธีดาเนินโครงการ สร้างแบบประเมินโดยประยุกต์ตามทฤษฎี
แบบจ าลองซิ ป ป์ (CIPP model) น ามาสร้ า งกรอบแนวคิด การวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ คื อ แบบประเมินผล
โครงการ ผู้ประเมินโครงการ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผลของงานวิจัย ใน
ภาพรวม พบว่า โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน มีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00
รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมมากที่สุดเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.59 สาหรับด้านกระบวนการ
มีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 และด้านสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 ตามลาดับ
จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การฝึกอบรมคนพิการ ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน มีความเหมาะสมในทุก
ด้าน จึงสามารถนาไปประยุกต์ในการอบรมอื่นๆ สาหรับคนพิการในอนาคต
คาสาคัญ: การประเมินผลโครงการ; เจ้าหน้าที่สานักงาน; หลักสูตรการอบรมคนพิการ
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Abstract
This research was aimed to evaluate officer training program for persons with
disabilities (PWDs) for subsidized the disable employment and independent living abilities.
The training program were developed with private and government employer. The program
have been trained 101 persons in 4 times since 2014. Furthermore, the objective of this study
was to evaluate officer training program for increasing training efficiency and employment
conform to organizations. This research follows CIPP Model to design the evaluation form and
research framework. The tool for this research was the questionnaire. The statistical
approaches used in this research were mean score and standard deviations. The evaluation
was done by the panel of 6 persons in charge, and the results of this study were (1) total
result of the training program appropriated for PWDs (μ =4.45), when considered in each
aspect, it was found that the program evaluation was of the highest appropriate (μ =5.00)
basic factor of training (μ =4.59), training process (μ =4.45) and training environment (μ =4.23).
In this study indicated the officer training program is suitable in every aspects, so it pattern
could be apply to another program for PWDs in the future.
Keyword: Training Evaluation; Officer; PWDs Training
2. ความเป็นมาและความสาคัญ
การประชุมคณะรัฐมนตรี (2554) เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2555 – 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 –
2559 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2555 – 2559 ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) เสนอ สาระสาคัญของเรื่อง พม. รายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ
แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย 5
ยุทธศาสตร์ 32 แนวทางและมาตรการ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ระยะ 5 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ คนพิการดารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถ
เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เป้าประสงค์ ข้อ 3.6 การศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกนาไป
พัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม [1]

หน้าที่ 649

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

วริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และจุไร ทัพวงษ์ (2554) บทสรุปผู้บริหาร กล่าวว่า ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบ
สัดส่วนการจ้างงานคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 17 (2) ของ พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พ.ศ. 2534 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 /2537 ออก ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กาหนดให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ จ้างงานคนพิการในสัดส่วน คนทั่วไปต่อคนพิการ 200 : 1 หากประสงค์ไม่จ้าง
หรือ ถือว่าประสงค์ไม่จ้าง ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการเป็นจานวนเงิน เท่ากับ ½ ของค่าแรงขั้นต่าคูณ 365 คูณจานวนคนพิการที่ต้องจ้างในจังหวัดนั้น ๆ
กฎหมายดังกล่าวไม่มีมาตรการบังคับ ด้วยเหตุนี้มีนายจ้างจานวนมากละเลยไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือ
ปฏิบัตติ ามกฎหมายโดยใช้วิธีประกาศรับคนพิการเข้าทางาน ในตาแหน่งงานที่คาดว่าคนพิการทาไม่ได้ เมื่อไม่
มีคนพิการมาสมัคร จึงไม่ต้องจ้างคนพิการแต่อย่างใด ทั้งระบบสัดส่วนการจ้าง งานคนพิการนี้ไม่ได้ใช้บังคับ
กับหน่วยงานของรัฐเพราะถือว่าเป็นกฎหมายเอกชน ซึ่งใช้บังคับหน่วยงานของรัฐไม่ได้ [2]
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ (ใน
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐) มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการ
เข้าทางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานออกกฎกระทรวงกาหนดจานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับคนพิการเข้ าทางาน และมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา 33 หรือ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคน
พิการเข้าทางานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงิน เข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนดในระเบียบ [3] จากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นลาดับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี โดยศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในความเสมอภาคโอกาสของการมีงานทา โดยจัดโครงการอบรมคน
พิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน การดาเนินโครงการดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คณะรัฐมนตรี เรื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 คนพิการดารงชีวิตอิสระร่วมกับทุก
คนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน อนึ่ง สัมฤทธิผลจากการอบรม
คนพิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน จะเป็นข้อมูลที่สาคัญสาหรับการทางานวิจัยเชิง คุณภาพ (อ้างถึงใน
พลอย สืบวิเศษ : การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ : ประสบการณ์การวิจัยในศนูย์ฝึกอาชีพ)
[4] เป็นไปตามเป้าประสงค์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 การ
ศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกนาไปพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็น
รูปธรรม
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลโครงการฝึกอบรมคนพิการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่สานักงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การจ้างงานและสามารถดารงชีวิตได้อย่างอิสระ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลสาคัญในการจัดทาหลักสูตรต่อเนื่อง
4.2 ผลที่ได้จากการประเมินโครงการเป็นข้อสนเทศที่สามารถไปใช้อ้างอิง ปรับปรุง หรือพัฒนา
หลักสูตรใหม่ได้
4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนางานบริการ
วิชาการ และเผยแพร่ผลการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากขึ้น
5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 การประเมิ น โครงการครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ท ฤษฎี ต ามแบบจ าลองซิ ป ป์ (CIPP model อ้ า งถึ ง ใน
วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ : 2554) [6] ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ดังนี:้ 5.1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (context) ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลของโครงการ
โครงสร้างของหลักสูตรการ ฝึกอบรม เนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรม และ
ผลการฝึกอบรมที่คาดหวัง
5.1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) ประกอบด้วย วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึ ก อบรม เอกสารประกอบการฝึ ก อบรม เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ด าเนิ น โครงการ
ฝึกอบรม และงบประมาณ
5.1.3 ด้านกระบวนการ (process) ประกอบด้วย การจัดการ ฝึกอบรม การติดตามและ
ประเมินผล
5.1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล (product) ผลการฝึกอบรม การนาความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร เพื่อนาไปใช้
ในการตรวจสอบผลการดาเนินการและพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร (วรรณภา
ศรีพุธสมบูรณ์ : 2554) [6]
5.2 โครงสร้างหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน แบ่งการฝึกออกเป็น 4 หมวด รวม 716 ชั่วโมง โดย
จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
หมวด 1 ความสามารถพื้นฐาน

150

ชั่วโมง

หมวด 2 ความสามารถหลัก

258

ชั่วโมง

หมวด 3 กิจกรรมเสริม

108

ชั่วโมง
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หมวด 4 การฝึกงาน

200

ชั่วโมง

โดยมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะทาง
สังคม วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม (หมวด 1) ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (หมวด 1,2)
ด้านการพัฒนาทักษะความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (หมวด 2) และด้านวิชาชีพเจ้าหน้าที่สานักงาน
(หมวด 2) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์การทางานและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ หรือ
อาชีพอิสระ (หมวด 3,4) เช่น การทัศนศึกษาดูงาน การทาขนมเค้ก และเบอเกอรี่ การทาสมุดทามือ การกัด
กระจก และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

6. ข้อตกลงเบื้องต้น
งานวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน ประเมินผลและพิจารณาโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมคนพิการ ซึ่งมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปีเป็นต้นไป โดยใช้แบบประเมินตามทฤษฎีแบบจาลองซิปป์ (CIPP model อ้างถึง
ในวรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ : 2554) [6]
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7. กรอบแนวคิดของการวิจัย
CIPP model
ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
evaluation)

ประเมินปัจจัยเบื้องต้น
(Input evaluation)

ประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)
ประเมินการติดตามผล
(Product evaluation)

รายการประเมิน
-

ผู้ประเมิน

หลักการและเหตุผลของโครงการ
โครงสร้างของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตร
ผลการอบรมที่คาดหวัง
วิทยากร
สถานที่ฝึกอบรม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
งบประมาณ
การจัดฝึกอบรม
การติดตามและประเมินผล
ผลของการฝึกอบรม
การนาความรู้ไปใช้ในการทางานสานักงาน

ประเมินผลหลังการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 6 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง 3
คน

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

คนพิการได้รับการจ้างงานและดาเนินชีวิต
อย่างอิสระ

8. วิธีดาเนินการวิจัย
8.1 ประชากร คือ ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม จานวน 6 คน
8.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
8.2.1 ศึกษาวิธีการประเมินผลโครงการตามรูปแบบจาลอง CIPP model จากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง [6]
8.2.2 ร่างแบบประเมิน สาหรับใช้เป็นเครื่องมือ
8.2.3 เสนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น โดยมี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผู้ที่ทางานด้านวิจัยและนวัตกรรมคนพิการ หรือมีการศึกษาเฉพาะ
หน้าที่ 653
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ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ พิจารณา
แบบประเมิน
8.2.4 นาแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ
8.3 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของแบบ
ประเมินโดยการกาหนดน้าหนักของคะแนน ตามแบบของ Likert scale และ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย
ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของประชากรทั้งหมด
โดยกาหนดค่าระดับคะแนน เป็น 5 ระดับ ดังนี้:ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน นาค่าเฉลี่ยที่คานวณได้จากแบบสอบถามทั้งหมด โดยใช้ช่วง
ประมาณค่าในการแปลความหมาย เทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชม และบุญส่ง (2535) [5] ดังนี้:คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า มีความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความว่า มีความความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า มีความความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า มีความความเหมาะสมมากที่สุด
9. ผลการประเมิน
ผลการประเมิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน พบว่าภาพรวมของการประเมิน
หลักสูตรอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.45 หรือมีความเหมาะสมมาก โดยด้านการติดตามและประเมินผล ได้รับคะแนน
สูงสุด เฉลี่ย 5.00 รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น เฉลี่ย 4.59 ด้านกระบวนการ เฉลี่ย 4.45 และด้าน
สภาพแวดล้อม เฉลี่ย 4.23 ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน
รายการประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อม
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ
1.1 ความชัดเจนเหมาะสมและนาไปสู่การปฏิบัติได้
1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.3 เสริมสร้างการทางานร่วมกัน
1.4 เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทางานในสภาพสังคมปัจจุบัน
2. โครงสร้างของหลักสูตรการฝึกอบรม
2.1 มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการ
2.2 การจั ด โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรม
3.1 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะรัฐมนตรีเรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ “คนพิการดารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข
สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน”
3.2 มีทักษะการคิด
3.3 ทักษะการสื่อสาร
3.4 ทัศนคติต่อการเรียนรู้ การทางาน
3.5 ความเหมาะสมของภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึกอบรม
4. ผลการฝึกอบรมที่คาดหวัง
4.1 เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานสานักงาน
4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
4.3 หลังการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถทางานในสานักงานได้
4.4 ศักยภาพภายหลังการฝึกอบรมมีมากขึ้น
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
1. วิทยากร
1.1 วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย
1.2 วิ ท ยากรมี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หารายวิ ช าได้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรการฝึกอบรม นาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
1.3 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น

μ

σ

ความ
เหมาะสม

4.23

0.83

มาก

4.22
4.22
5.00
4.78

0.83
0.83
0.00
0.67

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.00
4.00

0.71
0.71

มาก
มาก

4.20

0.70

มาก

4.22
4.00
4.14
4.20

0.67
0.74
0.70
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

4.15
4.08

0.56
0.62

มาก
มาก

4.18
4.18
4.59

0.58
0.58
0.00

มาก
มาก
มากที่สุด

4.15
4.11

0.56
0.79

มาก
มาก

4.18

0.66

มาก
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1.4 วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม
1.5 วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของวิชา
2. สถานที่จัดฝึกอบรม
2.1 อาคารสถานที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการฝึกอบรม
2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
3.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องฝึกอบรมมีความทันสมัยและใช้งานได้ดี
3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอ
3.3 ห้องอบรมมีระบบ แสง เสียง อุณหภูมิที่เหมาะสม
4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
4.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมแต่ละวิชามีความเหมาะสม
4.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา
4.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
5. งบประมาณ
5.1 มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
5.2 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะในการเดินทางมาฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม
ด้านกระบวนการ
1. การจัดการฝึกอบรม
1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1.3 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
1.4 มีการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.5 มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการด้วยวิธีก ารที่
หลากหลาย
1.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม
ด้านการติดตามและประเมินผล
1.1 มีการวัดผลก่อนการอบรมและหลังอบรม
1.2 มีการประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม
รวมเฉลี่ย

4.03
4.18

0.65
0.66

มาก
มาก

4.15
5.00

0.70
0.00

มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.09

0.66

มาก

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

0.62

มาก

4.12
4.20

0.61
0.70

มาก
มาก

4.16
4.27
5.00

0.65
0.76
0.00

มาก
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
4.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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10. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงาน พบว่า ในภาพรวม
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากผู้วิจัยเตรียมแผนการอบรมแบบวิชาการ มีการประเมินผลก่อน และหลังการอบรม
เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา คือ ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่ าเฉลี่ย 4.59 จึงทาให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับการ
ว่าจ้างมากกว่าร้อยละ 50 (ผลการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล)
เนื่องจากโครงการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 (ใน
เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน 2550) [3] สาหรับด้านกระบวนการมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 เนื่องจากการดาเนินโครงการ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการจัดฝึกอบรมและการ
ประเมินผลโครงการตามทฤษฎีแบบจาลองซิปป์ (CIPP model อ้างถึงในวรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ : 2554)
[6] และนามาประยุกต์สร้างกรอบแนวคิดอย่างเป็นขั้นตอน และอันดับสุดท้ายด้านสภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 เนื่องจากก่อนพัฒนาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สานักงาน ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ คนพิการ
ดารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
เป้าประสงค์ ข้อ 3.6 การศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกนาไปพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม [1] ผลของการประเมินผลโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
สานักงานครั้งนี้ เป็นแนวทางที่ทาให้ผู้วิจัยนาไปปรับปรุงหลักสูตรเจ้าหน้าที่สานักงานให้มีความทันสมัย
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และสถานประกอบการต่อไป อีกทั้ง
อาจสามารถนารูปแบบการอบรม ไปประยุกต์ ในการอบรมอื่นๆ สาหรับคนพิการได้ในอนาคต
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ภาพที่ 1 และ 2 การพัฒนาทักษะความรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 3 และ 4 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ หรืออาชีพอิสระ (การทา Bakery และสมุดทามือ)

ภาพที่ 5 และ 6 การทัศนศึกษาดูงาน และการฝึกงานในสถานประกอบการ

ภาพที่ 7 และ 8 การพัฒนาทักษะทางสังคม วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะ
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการวิจัยครั้งต่อไปถึง การมีงานทาภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
คุณภาพในการทางาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังได้รับการอบรม เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Empowerment Innovation for Persons with Disabilities
Through Promoting Occupations in Great Mekong Sub Region
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1. บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์นวัตกรรมในการเสริมพลังคนพิการผ่านการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ
องค์กรเพื่อคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย โดย
การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของบทความนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์บริบททางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายเพื่อคนพิการที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ การชี้ประเด็น
กระบวนการบริหารจัดการ ขั้นตอน รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพคนพิการ การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้น้าองค์กรเพื่อคนพิการ 5 องค์กร
และคนพิการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมอาชีพ 15 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา
พบว่าองค์กรเพื่อคนพิการของประเทศไทยมีนวัตกรรมการเสริมพลังคนพิการผ่านการส่งเสริมอาชีพอย่าง
ชัดเจนมากกว่าองค์กรเพื่อคนพิการในประเทศอื่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ค้าส้าคัญ: การเสริมอาชีพ; อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง; องค์กรเพื่อคนพิการ
Abstract
This article examines the empowerment of people with disabilities in the organizations
for persons with disabilities in the Mekong Basin region consisting of Cambodia, Laos,
Myanmar, Vietnam and Thailand (CLMVT). Using qualitative research methodologies, this
paper aims to discern the political economic social cultural and laws, the managerial
processes and procedures as well as troubleshooting strategies of organizations for persons
หน้าที่ 660
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with disabilities in promoting and developing careers. Data was collected by in-depth
interviews, from individuals from 5 organizations for people with disabilities including 15
persons with disabilities. Data was analyzed using content analysis. The findings is the
organizations for persons with disabilities in Thailand has more innovation in promoting
occupations than the other countries in Mekong Basin region.
Keywords: Promoting Occupation; Greater Mekong Sub-region; Organizations for Persons
with Disabilities
2. ความเป็นมาและความส้าคัญ
รายงานของธนาคารโลก กล่าวถึง คนพิการในปัจจุบันว่ามีจ้านวนหนึ่งพันล้านคนหรือ 15% ของ
ประชากรโลกทั้งหมด และมีจ้านวนคนพิการสูงขึ้นส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนา 1 ใน 5 ของจ้านวนรวมทั่วโลก
โดยประมาณหรือระหว่าง 110 ล้ านถึง 190 ล้านคน ในขณะที่สหประชาชาติค้านวณว่า มีคนพิการอยู่
ประมาณ 400 ล้านคนในเอเชีย แปซิฟิค และประมาณ 60 ล้านคนในอาเซียน ที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อให้
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส และปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ (ทศวรรษคนพิการอาเซียน
พ.ศ. 2554-2563) คนพิการเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าคนที่ไม่
มีความพิการ เช่น ได้รับการศึกษาน้อยลง สุขภาพแย่ลง การจ้างงานต่้าและอัตราความยากจนที่สู ง ขึ้ น
(Disability inclusion, ออนไลน์)
ประเทศในอนุ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขงซึ่ ง ประกอบด้ ว ยราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย มี
ความตื่นตัวในด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ จึงได้เข้าร่วมและลงสัตยาบันไว้ กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ส่งเสริมพิทักษ์และรับรองให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีความเสมอ
ภาคอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก้าเนิดของคนพิการ อนุสัญญาฉบับนี้ยังเป็นอนุ
สัญญาฉบับแรกที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ไม่เฉพาะด้านพลเมืองเท่านั้น แต่
รวมถึ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และชี วิ ต ครองครั ว อี ก ด้ ว ย (United Nations, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol, ออนไลน์) ราชอาณาจักรกัมพูชามีการลง
นามในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2007 และให้สัตยาบันวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2012 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีการลงนามในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2008 และให้สัตยาบันวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2009
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีมีการให้สัตยาบันในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2011 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มีการลงนามในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2007 ได้ลงสัตยาบันไว้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ส้าหรับประเทศ
ไทยมีการลงนามในวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551(United Nations, Treaty Series, vol.2515, ออนไลน์) โดยใน
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อนุสัญญานอกจากการกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่เท่าเทียมกัน การขจัดการเลือกปฏิบติแล้ว ยัง
กล่าวถึง ข้อก้าหนดมาตรฐานว่าด้วยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่คนพิการที่ส่งผลต่อการส่ง เสริม จัดท้าและ
ประเมินผลนโยบาย แผน โปรแกรมและการปฏิบัติการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันส้าหรับคนพิการ และการให้ความส้าคัญกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนพิการในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก้าลังพัฒนา
(ส้ า นั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต คนพิ การแห่ ง ชาติ . (2552) จะเห็ น ได้ ว่ า อนุ สั ญ ญาเล็ง เห็นถึง
ความส้าคัญของการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงาน องค์กรในแต่ละประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ. สรุปสาระส้าคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ออนไลน์)
นอกจากการลงสัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้านคนพิการเกิดขึ้นภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหนึ่งในสามเส้าหลักอาเซียนที่
มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคน
พิการในประชาคมอาเซี ยน (Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation
of Persons with Disabilities in the ASEAN Community) และประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียน ค.ศ.
2011-2020 (ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020) ท้าให้มีกรอบการท้างานในระดับ
ภูมิภาคและแผนงานด้าเนินการตามปฏิญาญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการ
คุ้ ม ครองทางสั ง คม (Regional Framework and Action Plan to Implement ASEAN Declaration on
Strengthening Social Protection) ซึ่งเป็นแผนงาน 10 ปี ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต การเข้าถึงโอกาสต่างๆ
และการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันให้แก่กลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมทั้งคนพิการซึ่งระบุถึงมาตรการใน
การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ การส่งเสริมการสร้างงานและการเข้าถึงบริการทางสังคม เป็น ตัน (การจ้างงานคน
พิการในอาเซียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน, ออนไลน์) หลายประเทศในอาเซียนได้ก้าหนดแนวทางและการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีหลักคิดที่เป็นสากลว่า “ผู้พิการ คือ
พลเมืองคนหนึ่งของประเทศ” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการพบว่า มีอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูด้าน
การฝึกอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ) ค.ศ. 1983 และในส่วนข้อแนะที่ 99 พ.ศ. 2498 ว่าด้วยเรื่องการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการ (ส้านักงานกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก, 2553) ได้เสนอมาตรการเฉพาะ
ซึ่งสามารถน้าไปใช้ในระดับประเทศในการส่งเสริมการมีงานท้าส้าหรับคนพิการและเรียกร้องให้มีการปฎิบัติ
ตามมาตรการว่าด้วยการจ้างงานและเงินเดือนค่าตอบแทนส้าหรับคนงานโดยทั่วไปด้วย ข้อแนะ168 พ.ศ.
2526 ฉบับนี้อ้างถึงข้อก้าหนดส้าคัญในบทบัญญัติยุคแรกที่เกี่ยวกับเรื่องส้าคัญต่างๆ อาทิ กระแสหลักในการ
ฝึกอบรมอาชีพ ความเสมอภาคด้านโอกาส การไม่เลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างส้าหรับงานที่เท่ากัน และการ
ส่งเสริมงานวิจัย ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111) ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อนุสัญญาว่าด้วยการฟื้นฟูอาชีพและการจ้างงาน ค.ศ.
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1983 (ฉบับที่ 159) ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมองว่าคนพิการ
เป็ น สภาพความด้ อ ยโอกาสทางด้ า นอาชี พ ที่ ส ามารถเอาชนะหรื อ แก้ ไ ขได้ โ ดยมาตรการทางนโยบาย
กฎระเบียบ แผนงาน และบริการต่างๆ และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ มีการก้าหนดนโยบายของประเทศโดย
ยึดหลักการส้าคัญต่างๆ ได้แก่ ความเท่าเทียมแห่งโอกาส ความเท่าเทียมในการปฏิบัติ เปิดกว้างส้าหรับการ
ฝึกอบรมและโอกาสในการมีงานท้า การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรึกษาหารือแบบระบบไตรภาคีโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภาครัฐ ผู้ใช้แรงงาน และตัวแทนนายจ้าง และการปรึกษาหารือกับตัวแทนคนพิการและตัวแทนของ
องค์กรที่ท้างานเพื่อคนพิการ
ด้วยเหตุที่ประเทศในลุ่มแม่น้าโขงค่อนข้างจะมีความพร้อมทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศในการ
ส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิในด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนพิการมี อาชีพ มีงานท้า จึงมีประเด็นที่ควร
ท้าการศึกษาว่า ในระดับปฏิบัติการ องค์กรเพื่อคนพิการในประเทศลุ่มแม่น้าโขงได้ท้าการเสริมพลังคนพิการ
ผ่านการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างไร?
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย
(2) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ในการส่งเสริมอาชีพคน
พิการและปัญหา อุปสรรค
(3) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะให้แก่คนพิการ ทั้งการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ และการ
พึ่งตนเอง
4. นิยามศัพท์
คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ้ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมี ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
จ้าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง สถานการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่
มีส่วนส้าคัญต่อการส่งเสริมอาชีพคนพิการ อันได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่
ส่งผลกระทบต่อคนพิการในประเทศนั้นๆ
องค์กรเพื่อคนพิการ หมายถึง องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ หมายถึง การด้าเนินการที่เป็นการสนับสนุนคนพิการให้มีงานท้า โดยใช้
การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การส้ารวจความ
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ต้องการของคนพิการด้านการประกอบอาชีพ และการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยพื้นฐานที่จ้าเป็นเพื่อยกระดั บ
ฐานะความเป็นอยู่หรือแก้ไขข้อจ้ากัดบางประการเพื่อให้คนพิการสามารถท้างานได้ รวมทั้งการประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คนพิการมีงานท้า
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ากบริบทของแต่ละประเทศมีความส้าคัญ จึงได้ท้าการศึกษาระบบการเมือง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เจตคติของคนในสังคมต่อคนพิการ และกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ บริบทของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อโอกาส
และข้อจ้ากัดขององค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการที่แตกต่างกัน
ส้าหรับการศึกษาบทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการมุ่งเน้นศึกษาทั้ง
แนวคิดและการปฏิบัติต่อคนพิการว่าแนวคิดในการส่งเสริมคนพิการอยู่บนฐานสิทธิของคนพิการ (Rights
Based) หรือไม่ มีการเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) คนพิการหรือไม่ เพียงใด มีการฝึกอาชีพ และมี
การจัดหางานให้คนพิการอย่างไร ซึ่งบทบาทดังกล่าวส่งผลต่อสมรรถภาพของคนพิการในการประกอบอาชีพ
การสร้างรายได้ และการพึ่งตนเอง หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาก้าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ตามแผนภูมิ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บริบทของ 5 ประเทศในอนุ
ภูมภิ าคลุ่มนา้ โขง
- การเมืองการปกครอง
- เศรษฐกิจ
- สังคมละวัฒนธรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- CRPD
- ICESCR
-กฎหมายแต่ละประเทศ

การเพิ่มสมรรถภาพของคนพิการ

บทบาทขององค์ กรเพื่อคนพิการ
ในอนุภูมภิ าคลุ่มนา้ โขง

- การประกอบอาชีพ
- การสร้างรายได้
- การพึ่งตนเอง

การส่ งเสริมอาชีพคนพิการ
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6. วิธีด้าเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.1.1 ประชากรในการศึกษา ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารองค์กร
เพื่อคนพิการที่มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ2) คนพิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีงานท้า
6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้อ้านวยการมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการว่าในราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และราชอาณาจักรไทย มีองค์กรเพื่อคนพิการองค์กรใดที่มีการด้าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี จากนันเลือกผู้บริหารขององค์กรเพื่อคนพิการองค์กรละ 1 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส้าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการส่งเสริมให้มงี านท้า ได้ให้ผบู้ ริหารขององค์กรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้เลือก องค์กรละ 3 คน
6.2 เครื่องมื่อที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 2 ชุด เป็น
เครื่องมือในการท้าวิจัย คือ
6.2.1 แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อคนพิการ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
ประกอบด้วยค้าถาม 7 ข้อ คือ
(1) ประวัติความเป็นมา ปรัชญาที่อยู่เบืองหลังการก่อตังองค์กรเป็นอย่างไร และมี
โครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(2) บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายภายในประเทศ มีผล
ต่อบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างไร
(3) องค์กรเพื่อคนพิการได้มีการผลักดันภาครัฐ และภาคเอกชนในการจ้างงานคนพิการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือไม่อย่างไร
(4) องค์กรเพื่อคนพิการมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่คนพิการอย่างไรบ้าง
(5) องค์กรเพื่อคนพิการมีแนวทางและการบริหารจัดการในการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ
อย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
(6) องค์กรเพื่อคนพิการมีร่วมมือกับองค์กรอื่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการส่งเสริม
อาชีพคนพิการหรือไม่ อย่างไร
7) องค์กรเพื่อคนพิการมีแนวทางและการด้าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม
อาชีพคนพิการในอนาคตได้อย่างไร
6.2.2 แบบสัมภาษณ์คนพิการ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด เพื่อทราบถึงข้อมูลพืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง และผลสัมฤทธิ์ของการท้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อคนพิการประกอบด้วยค้าถาม 8 ข้อ คือ
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(1) ข้อมูลพืนฐาน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล อายุ สถานภาพในครอบครัว ประเภทความ
พิการ สุขภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่ายความเพียงพอของรายได้ จ้านวนสมาชิกในครอบครัว บุคคล
ที่ต้องรับผิดชอบดูแล
(2) การได้รับการส่งเสริมอาชีพในด้านใด ตังแต่เมื่อไร และได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ด้านอาชีพจากองค์กรใด อย่างไรบ้าง
(3) หลังจากการฝึกอาชีพแล้วท่านรอการจ้างงานหรือไม่ อย่างไร
(4) ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือไม่ ในด้านการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิต
การตลาด ลูกค้า สถานที่ท้างาน เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
(5) อาชีพที่ท้ามีความยั่งยืนหรือไม่ มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่
ได้รับหรือไม่ อย่างไร
(6) ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพในด้านใดในอนาคต
อย่างไร
(7) ความรู้สึกต่อองค์กรคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ อย่างไร
(8) ข้อเสนอแนะต่อองค์กรคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนาคตอย่างไร
6.3 การทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน้าร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่จัดท้าขึนโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
กรอบในการร่างแบบสัมภาษณ์ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบในเบืองต้น จากนันน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยก้าหนดเกณฑ์
การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้องให้คะแนน (+1)
ไม่แน่ใจให้คะแนน (0)
ไม่สอดคล้องให้คะแนน (-1)
จากนันน้าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค้านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค้านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว
เลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.5 ขึนไป แล้วน้าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
6.4 วิธใี นการด้าเนินการวิจัย
6.4.1 การศึ ก ษาเอกสาร (Documentary Study) ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
พืนฐานเกี่ยวกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทังกฎหมาย และนโยบายส่งเสริม
อาชีพคนพิการของประเทศที่ท้าการศึกษา ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย

หน้าที่ 666

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

6.4.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผู้บริหารองค์กรเพื่อคนพิการ และคนพิการที่เป็น กลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศที่
ท้าการศึกษา
6.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ โดย
การแปลแบบสัมภาษณ์เป็นภาษากัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยการส่งแบบสัมภาษณ์ไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างล่วงหน้า แล้วนัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จากนันรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการถอดเทป และบันทึกลงคอมพิวเตอร์พร้อมตรวจทาน
6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ซึ่งได้ท้าการประมวลข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ และใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการตอบค้าถามวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
6.7 จริยธรรมในการวิจัย การศึกษาครังนีจะมีขอรับการตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบดังนี (1) เค้าโครงการวิจัย (2) ประวัติผู้วิจัย (3) หนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) (4) เอกสารชีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Information Sheet) ผลการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้การรับรองโดยไม่มี
การแก้ไข
ก่อนท้ าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ได้อธิบายเค้าโครงการวิจัย โดยย่อ อ่านเอกสารชีแจง
ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Information Sheet) และอ่านเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent
Form) ให้กลุ่มตัวอย่างฟัง เพื่อทราบข้อตกลงในการท้าวิจัยในครังนีระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมในการวิจัย
หากกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก็ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
(Consent Form) โดยเอกสารในการลงลายมื อ ชื่ อ และเอกสารการขอเข้ า เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ท้ า การ
แปลภาษาเป็นภาษากัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจความหมายอย่าง
ชัดเจน
ผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรเพื่อคนพิการคนละประมาณ 8 ชั่วโมง และคน
พิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคนละ 4 ชั่วโมง ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างเปนระยะๆ ว่า
ถ้ า ไม่ ส ะดวกใจในการให้สั ม ภาษณ์ สามารถยกเลิก การสัม ภาษณ์ไ ด้ในทัน ที ซึ่ ง ไม่ มีผู้ใดขอยกเลิกการ
สัมภาษณ์
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
7.1 บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นมาของ
ประเทศในลุ่มน้้าโขงมีความเกี่ยวพันกับสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ความเป็นมาของ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงส่วนใหญ่ผ่านสงครามความขัดแย้ง ต่าง ๆ มาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสงคราม
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เขมรแดง สงครามเวียดมินห์ สงครามอินโดจีน สงครามโลก ที่เป็นการรบต่อสู้เพื่อ อิสรภาพและการก่อตั้ง
พรรคหรือรัฐบาลของตนเอง หรือสงครามความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างกลุ่มฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
ดังนั้นในบางประเทศเช่น กัมพูชากว่าที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งต้องใช้ระยะ
เวลานาน ส่วนในบางประเทศสปป.ลาวกับเวียดนามเป็นลักษณะสังคมนิยม เมียนมาร์ถึงแม้จะมีการเลือก
ตั้งแต่ภายหลังจากการปิดประเทศเป็นระยะเวลานาน ก็ท้าให้ยังมีการเลือกตั้งที่ยังไม่สมบูรณ์มากนัก ประเทศ
ไทยถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญมากกว่า 20 ฉบับและมีการเลือกตั้งนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการ
รัฐประหารมากที่สุดติด 1 ใน 10 ของโลก การแทรกแซงด้วยรัฐบาลทหารหรือพรรคการเมืองที่มี อ้านาจอยู่
ภายในอาจเป็นส่วนหนึ่งท้าให้ระบอบประชาธิปไตยของภูมิภาคลุ่มน้้าโขงไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร
รวมถึงบางประเทศการมีสงครามอย่างยาวนานท้าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า
บริบททางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง พบว่า ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงมีการขายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลายประเทศมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น มีการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเชื่อมเส้นทางระหว่างประเทศ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 7.0 ขึ้นไป การมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายท้าให้เศรษฐกิจดีขึ้น
บริบททางสั งคม จากการศึกษาดัชนีการพัฒนามนุษย์เรียงตามล้าดับจากมากไปน้อย จาก 188
ประเทศ ประเทศไทยอยู่ล้าดับที่ 87 มีค่าคะแนน 0.740 อยู่ในระดับสูง เวียดนามอยู่ล้าดับที่ 115 มีค่าคะแนน
0.683 อยู่ในระดับปานกลาง สปป.ลาว อยู่ล้าดับที่ 138 มีค่าคะแนน 0.586 อยู่ในระดับปานกลาง กัมพูชา
อยู่ล้าดับที่ 143 มีค่าคะแนน 0.563 อยู่ในระดับปานกลาง และเมียนมาร์อยู่ล้าดับที่ 145 มีค่าคะแนน 0.556
อยู่ในระดับปานกลาง (ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, ออนไลน์) แต่
ทุกประเทศมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่เพิ่มขึ้นจาก ค.ศ. 1990 อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในช่วงเวลานั้นประเทศในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขงจะได้ ค ะแนนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ 0.3 ดั ช นี พั ฒ นามนุ ษ ย์ จ ะศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล การ
คาดหมายการคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัว ซึ่งนั บว่าประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
บริบทด้านวัฒนธรรม ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีประเพณี
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง และถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ
หรือการท้าสงครามกลางเมือง สงครามอินโดจีน ฯลฯ และมีวัฒนธรรมบางอย่างได้สูญหายไปแต่ลักษณะด้าน
การต่างกาย การเคารพผู้อาวุโส การเคารพบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ความมีเมตตา เอื้ออาธร ความมีน้าใจ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ยังไม่จางหายไป
บริบทด้านกฎหมาย ราชอาณาจักรกัมพูชามีกฎหมายหลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักร
กัมพูชา พ.ศ. 2536 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2542 ตระหนักถึงพื้นฐานสิทธิมนุษยชนสิทธิในการจ้างงานและการ
จ่ายเงินที่เท่าเทียมกัน หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการ พ.ศ. 2552 ที่ให้สิทธิ
ของคนพิการที่จะว่าจ้างโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีที่ พักที่เหมาะสมในที่ท้างาน หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการอาชีวศึกษาและการก้าหนดต้าแหน่งส้าหรับคนพิการ พ.ศ. 2533 ให้แนวทางใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอบรมและโอกาสการจ้างงานส้าหรับคนพิการ นอกจากนี้รัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์
หน้าที่ 668
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ความพิการแห่งชาติ (National Centre of Disabled Persons ; NCDP) เพื่อจัดหาสถานที่ท้างานและบริการ
แนะน้ า ส้ า หรั บ คนที่ มี ค วามพิ ก าร มี พ ระราชกฤษฎี ก าเกี่ ย วกั บ กระทรวงงานสั ง คมสงเคราะห์ แ รงงาน
อาชีวศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชน มีหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดท้านโยบายแนวทางการสนับสนุน
คนพิการและการฟื้นฟูอาชีพและบริการจัดหางาน มีจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการด้านคนพิการ (Disability
Action Council; DAC) เป็นหน่วยงานประสานงานแห่งชาติให้ค้าแนะน้าแก่รัฐบาลและผู้ก้าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความพิการ มีพระราชกฤษฎีการัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่
ส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการ ก้าหนดการยกเว้นภาษี และมีแผนปฏิบัติการระดับชาติส้าหรับคนพิการที่
โดนระเบิ ด จากภั ย สงคราม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสิ ท ธิ แ ละความต้ อ งการของคนพิ ก ารรวมถึ ง
ผู้รอดชีวิตจากภัยทุ่นระเบิดและผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น (Nimul Ouch, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1718 กรกฏาคม 2559)
สปป.ลาว ภายหลั ง การเข้ า เป็ น ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ารสากล ได้ มี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อคนพิการ (คชพก.) ขึ้นเพื่อปกป้อง คุ้มครองช่วยเหลือ บ้าบัดฟื้นฟู และพัฒนา
คนพิการลาวทั่วประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ สปป. ลาว ยังไม่มีกฎหมายที่ก้าหนดเกี่ยวกับคนพิการ กฎหมายบาง
ฉบับยังเป็นกฎหมายในภาพรวมของประชาชนทั่วไป และไม่มีก้าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม เช่น สิทธิในการเข้าถึงวิชาชีพ ในกฎหมายแรงงาน มาตรา 26 การรับเอาแรงงานที่พิการที่ได้กล่าวถึง
การคุ้มครองสิทธิในการได้รับโอกาสเข้าท้างาน แต่ไม่มีอาชีพใดยอมรับคนพิการเข้าท้างานในสภาพความเป็น
จริง (Thoummy SILAMPHAN, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2559)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีกฎหมายสิทธิคนพิการใน ค.ศ. 2015 (The Rights of Persons
with Disabilities Law) ก้าหนดให้นายจ้างในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร บริษัทและสถานประกอบการเอกชน
ให้มีความรับผิดชอบในการก้าหนดโควต้าส้าหรับลูกจ้างคนพิการ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับสิทธิอย่างเท่า
เทียมกัน โดยในกฎหมายคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้ าถึง
บริการภาครัฐ สิ่งอ้านวยความสะดวก การฟื้นสมรรถาพ การลงทะเบียนผู้พิการ และโอกาสการประกอบ
อาชีพ โดยก้าหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างในการปฏิบัติกับลูกจ้างคนพิการ เช่น การให้คนพิการท้างานที่
เหมาะสมกับลักษณะความพิการและการก้าหนดจ้านวนคนพิการที่เข้าท้างานตามที่คณะกรรมการก้าหนด มี
การสัมภาษณ์และให้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับลูกจ้างคนอื่นๆ ทั้งด้านเงินเดือน โอกาสก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน การเข้าถึงการศึกษาและการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จัดท้า
บัญชีรายชื่อลูกจ้างคนพิการ เป็นต้น (Nay Lin Soe, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2559)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก้าหนดการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการท้างานในกฎหมายว่าด้วย
คนพิการในหมวดที่ 5 โดยก้าหนดว่ารัฐ จะต้องรับประกันการเข้าถึงการท้างานของคนพิการโดยการให้
ค้าปรึกษาทางด้านการหางานท้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และก้า หนดให้องค์กรแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องรับเอาแรงงานที่เป็นคนพิการเข้าท้างาน นอกจากนั้นในวรรค 5 มาตรายังก้าหนดให้องค์กรแรงงาน
จะต้องมีการจัดฝึกอบรมพิเศษให้แก่แรงงานที่เป็นผู้พิการอย่างเหมาะสม (Tran Xuan Hieu, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559)
หน้าที่ 669
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ราชอาณาจักรไทย ก้าหนดให้มีการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 33 ระบุว่า ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐรับคนพิการเข้าท้างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก้าหนดจ้านวนที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท้างาน หากนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการใดไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าท้างานก็ให้น้าเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการได้ และมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท้างานตาม มาตรา 33
และ ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการ
นั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จ้าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง เหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ้านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพซึ่งมีทั้งในภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น (บาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559)
ดังนั้นเห็นได้ว่าทุกประเทศในอนุภูมิลุ่มน้้าโขงมีการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงสิทธิในบริการด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับคน
พิการ แต่มีข้อจ้ากัดจึงท้าให้การด้าเนินการยังไม่บรรลุผลส้าเร็จ
7.2 บทบาทขององค์กรคนพิการเพื่อคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ผลการศึกษาพบว่า มีความ
คล้ายคลึงในส่วนของแนวคิดเพื่อที่จะให้คนพิการได้พึ่งพาตนเอง โดยการสร้างอาชีพอิสระให้แก่ผู้พิการ โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังอ้านาจให้แก่ตัวผู้พิการ เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และพม่า มีผู้พิการที่สามารถ
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่คล้ายคลึงกันในอีกประการ คือ องค์กรเพื่อคน
พิการได้ผลักดันภาครัฐให้ความส้าคัญในการบังคับการกฎหมายให้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้พิการ และยัง
เรียกร้องให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดจ้างแรงงานจาก ผู้พิการด้วย
ในด้านปัญหาอุปสรรคขององค์กรเพื่อคนพิการที่ด้าเนินตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละประเทศนั้น
ได้ประสบปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ในประเทศกัมพูชา องค์กรเพื่ อคนพิการไม่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครั ฐ และภาคเอกชน การด้ า เนิ น การนั้ น ต้ อ งการอาศั ย การระดมทุ น จากต่ า งประเทศเกื อ บร้ อ ย
เปอร์เซ็นต์ จึงท้าให้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเงินทุนประกอบกับสาธารณูปโภคไม่ได้เอื้ออ้านวยให้แก่ผู้พิการ
ในการเดิ น ทางจากสถานที่ พั ก อาศั ย ไปท้ า งานในสถานประกอบการ ปั ญ หานี้ ถู ก พบในประเทศกั ม พู ช า
เวียดนาม พม่า และลาว ฉะนั้นแม้ว่าองค์กรเพื่อคนพิการจะพยายามขับเคลื่อนเพื่อให้คนพิการช่วยตนเองให้
ได้มากที่สุด แต่ต้องพบปัญหาอุปสรรคที่นอกเหนือจากที่องค์กรจะช่วยได้ ส้าหรับประเทศไทย องค์กรเพื่อคน
พิการได้ต่อสู้และทุ่มเทการส่งเสริมอาชีพคนพิการมามากกว่า 20 ปี จึงท้าให้สภาพการณ์ต่างๆ มีความพร้อม
มากกว่า 4 ประเทศดังที่กล่าวมา ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาองค์กรเพื่อคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงใน
แต่ละประเทศดังต่อไปนี้
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7.2.1 ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า องค์ ก ร Essential Personnel Cambodia ใช้ ค วามพยายามดึ ง
ศักยภาพขององค์กรเพื่อให้เกิดภาพลักษณะที่ดีต่อสังคมภายนอก โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหาความร่วมมือจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อที่จะน้าโอกาสต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ซึ่งได้แก่การ
น้าคนพิการที่อยู่ในซอกหลืบให้ออกมาสู่สังคมได้อย่างมีศั กดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องแนวคิดสิทธิมนุษยชนและผลงานวิจัยเรื่อง การพิทักษ์สิทธิคนพิการของทิพรัตน์ เติมเพ็ชร (2550) ที่กล่าว
ว่า ความเป็นมนุษย์นันเป็นคุณค่าอันสูงส่ง ความเป็นมนุษย์นีไม่ต้องการให้ผู้ใดเหยียบย้า ข่มเหงตนเองหรือ
ปฏิบัติต่อตนเองเหมือนไม่ใช่คน จากการสัมภาษณ์พบว่าองค์กรคนพิการมีความรู้สึกและความต้องการที่จะ
พัฒนาคนพิการโดยมีความสอดคล้องกับค้ากล่าวมากที่สุด
ทังนี การส่งเสริมอาชีพของคนพิการขององค์กร Essential Personnel Cambodia มีสาระส้าคัญอยู่
ที่รูปแบบของกระบวนการจัดการ ได้แก่ การส้ารวจผู้พิการและน้ามาขึนบัญชีเตรียมที่จัดเพื่อเข้าสู่ระบบการ
พัฒนา ด้านการศึกษาและการฝึกทักษะอาชีพ เช่นเดียวกับงานของ วาสนา ตะเภาพงศ์ (2537) ที่ท้าการศึกษา
เรื่อง “การสร้างโอกาสการมีงานท้าของคนพิการ” พบว่า กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าของสถานประกอบการ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เห็นด้วยกับการจ้างงานคนพิการและการบังคับใช้ พรบ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ทังนีก่อนที่จะบริการจัดหางานให้ท้า เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีรายได้ใน
การช่วยเหลื อตนเองและครอบครัว การพยายามขับเคลื่อนต่อภาครัฐ ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้พิการ ขณะเดียวกัน อาจถือได้ว่า การให้เพื่อสังคม (Philanthropy)
เป็นคุณธรรมทางสังคมประการหนึ่ง ที่องค์กรและหน่วยงานหลายหน่วยงาน ในประเทศไทยได้พยายาม
ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อจะส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ที่มุ่ง
พัฒนาและขัดเกลา (Socialization) ให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา และ องค์กรภาคธุรกิจ ได้
น้าเอามาเป็นประเด็นส้าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นองค์กรธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคมมากกว่า
ที่จะมุ่งแต่แสวงก้าไรจนเกินงาม โดยใช้แ นวคิดที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ การให้เพื่อสังคม ในยุค ทุนนิยมอย่างปัจจุบันซึ่งแนวคิดของนัก
เศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่มองว่า การให้คือ กิจกรรมหนึ่งซึ่งช่วยมนุษย์ให้ได้น้าความพึงพอใจของผู้อื่นมาใส่ไว้ใน
สมการหรือบัญชีความสุขของตนเอง เมื่อสมาชิกในสังคมมีการปฏิบัติต่อกันโดยการให้ซึ่งกันและกันอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นทังผู้รับและผู้ให้ การให้จะกลายเป็นส่วนส้าคัญของการก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างสมานฉันท์ใน
สังคม
ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม อาชี พ คนพิ ก ารขององค์ ก ร Essential Personnel
Cambodia อยู่บนพืนฐานของแนวคิดสิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์สิทธิคนพิการ
7.2.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) องค์กร Quality of Life Association
(QLA) มีความสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์สิทธิคนพิการ เนื่องจากพยายามสร้างบทบาท
ในการด้าเนินงานโดยมุ่งหวังในภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในทุกระดับชันของการท้างานโดยร่ วมตังแต่
การออกเยี่ยมชุมชนเพื่อจัดท้าส้ามะโนประชากรในส่วนของผู้พิการ โดยเน้นให้ครอบครัวของผู้พิการและตัวผู้
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พิการเข้าใจละตระหนักถึงสิทธิของคนพิการได้มีการวางแผนท้าการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้พิการกับสังคม
ภายนอกและสร้างความสัมพันธ์กับสังคมทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
อีกทังยังสอดคล้องกับค้ากล่าวว่า ไม่ว่าบุคคลนันจะเป็นใครหรืออยู่ในสถานะใดย่อมได้รับการปฏิบัติจากรัฐ
โดยค้านึงสิทธิขันพืนฐานของความเป็นมนุษย์เสมอ การละเมิดหรือละเลยหรือลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์จะกระท้าไม่ได้เลยเพราะสิทธิขันพืนฐานที่ทุกรัฐต้องประกันให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าบุคคลนันจะเป็นคน
เชือชาติหรือศาสนาใดก็ตามรัฐใดจะกระท้าการใดๆหรือตรากฎหมายที่เป็นการจ้ากัดหรือลดหรือละเมิดต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม
สาระส้าคัญในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการส่งเสริมอาชีพของคนพิการประเทศลาว สรุปได้ว่า
องค์กรพยายามสร้างบทบาทในการด้าเนินงานโดยมุ่งหวังในภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในทุกระดับชัน
ของการท้างานโดยร่วมตังแต่การออกเยี่ยมชุมชนเพื่อจัดท้าส้ามะโนประชากรในส่วนของผู้พิการ โดยเน้นให้
ครอบครัวของผู้พิการและตัวผู้พิการเข้าใจละตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ข้อ 2 ทังนีได้มีการวางแผนท้าการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้พิการกับสังคมภายนอก
และสร้างความสัมพันธ์กับสังคมทั่วไปในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการด้วยความเสมอภาคและเท่ าเทียมองค์กรมี
เป้าหมายในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิด โดยเบืองต้นเริ่มจากค่ารักษาพยาบาล
จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาท้าการบ้าบัดรักษาพร้อมกันนันองค์กรยังมีการพัฒนาความรู้ทางการศึกษาจัดบริการหา
ทุนการศึกษาตังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญา ทังยังจัดหาเครื่องอ้านวยความสะดวก เช่น วีลแชร์
ให้แก่ผู้พิการรวมถึงการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ เช่น ปลูกผัก เลียงสัตว์ ทอผ้า และจัดงานให้แก่ผู้พิการตาม
ความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การรู้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง ( Self-Esteem) ของ
กนกวรรณ อังกะสิทธิ์ (2544) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลนันสามารถวิเคราะห์ตนเอง แล้วพบว่า ตนเองดีมีคุณค่า
มีความสารถในการที่จะกระท้าสิ่งต่างๆแล้วประสบความส้าเร็จตามที่คาดหวังไว้ และพึงพอใจในการกระท้า
ของตน รู้ สึ ก ว่ า ตนเองมี ค วามส้ า คั ญ โดยบุ ค คลและคนรอบข้ า งยอมรั บ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ซามู เ อล
ปูเฟนดอร์ฟ (อ้างถึงใน ยศศักดิ์ โกไสยกานนท์ , 2544) เรื่องแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่า ทุกๆคนย่อมมี
ความเท่าเทียมกัน คือมีฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน เป็นการกล่าวถึงหลักการที่มนุษย์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่
เขาควรจะได้รับ
ทังนีผู้น้าองค์กรมีความโดดเด่นในการแสวงหาภาคีความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มทุน
จากต่างประเทศรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรให้แก่สาธารณะชน
7.2.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ องค์กร Myanmar Independent Living Initiative (MILI)
ได้มีความมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนพลังอ้านาจของผู้พิการตามสิทธิ ในกรอบของกฎหมายสากลมีการเรียกร้อง
ให้ผู้พิการมีสิทธิในการเลือกตังและการมีส่วนร่วมด้านอื่นๆในทางการเมืองมีการเจรจาขอความร่วมมือจาก
ภาครัฐเพื่อของบประมาณมาสนับสนุนจัดตังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโดยเฉพาะพัฒนาการด้านเทคโนโลยี มีการเปิด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และสื่อสิ่งพิมพ์
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นอกจากนียังสอดคล้องกับแนวคิดการรักเพื่อนมนุษย์ โดยเห็นได้จากการมีการต่อยอดในการจัดการ
บริการหางานให้แก่คนพิการที่ส้าเร็จการศึกษา รวมถึงการยกระดับของผู้พิการที่ประสบความส้าเร็จให้ต่อยอด
ขึนไปในระดับผู้น้าชุมชนที่จะได้ช่วยผู้พิการคนอื่นๆด้วย
มีสาระส้าคัญในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ดังต่อไปนี องค์กร
ได้มีความมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนพลังอ้านาจของผู้พิการตามสิทธิ ในกรอบของกฎหมายสากลมีการเรียกร้อง
ให้ผู้พิการมีสิทธิในการเลือกตังและการมีส่วนร่วมด้านอื่นๆในทางการเมืองมีการเจรจาขอความร่วมมือจาก
ภาครัฐเพื่อของบประมาณมาสนับสนุนจัดตังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโดยเฉพาะพัฒนาการด้านเทคโนโลยี มีการเปิด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และสื่อสิ่งพิมพ์นอกจากนียังมีการต่อยอดในการจัดการบริการหางาน
ให้แก่คนพิการที่ส้าเร็จการศึกษา สอดคล้องกับค้ากล่าวของสุนิสา บิลสมัท (2547) ที่กล่าวว่า อาชีพอิสระ
หมายถึง อาชีพที่บุคคลมีอิสรภาพทางความคิด ใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และใช้ทรัพยากรส่วน
บุคคลมาสร้างงานให้ตนเอง โดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างในระบบการจ้างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) สูง รวมถึงการยกระดับของผู้พิการที่ประสบความส้าเร็จให้ต่อยอดขึนไป
ในระดับผู้น้าชุมชนที่จะได้ช่วยผู้พิการคนอื่นๆด้วย อีกทังผู้น้าองค์กรนันมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเมืองเป็นอย่าง
มาก เพราะเชื่อว่าถ้าผู้พิการมีส่วนเข้าไปนั่งในสภาเพื่ออกกฎหมาย ผู้พิการจะได้มีโอกาสได้รับความเป็นธรรม
มากยิ่ ง ขึ น ทั งนี จะเห็ น ได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม อาชี พ คนพิ ก ารขององค์ ก ร Myanmar Independent Living
Initiative (MILI) อยู่บนพืนฐานของแนวคิดสิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์สิทธิคนพิการ
7.2.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม องค์กร DP HANOI : HANOI Association Of People With
Disabilities มีความโดดเด่นในกระบวนการจัดการอย่างมืออาชีพในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์ (2547) ที่กล่าวว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ด้าเนินการ
ได้เอง ลงทุนน้อยแต่ใช้ความคิด พลังงานค่อนข้างมาก เน้นการพึ่งพาตนเอง ทังนีอาจมีผู้ช่วยปฏิบัติงานด้วยก็
ได้ กรณีตัวอย่าง เช่น การสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับคนปกติ โดยสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ดังที่ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้อธิบายว่าเครือข่ายสังคมหมายถึงความสัมพันธ์ทาง
สังคมทังหมดของคนในสังคมที่กลุ่มบุคคลมีต่อกันโดยคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึนสามารถน้ามาใช้
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่านีเครือข่ายทางสังคมนีประกอบขึนด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทังหมดการ
เรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มองค์กรใดก็ตามย่อมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆ เน้นท้าความ
เข้าใจในบริบทของคนพิการว่ามีความส้าคัญและมีวิทธิพืนฐานเช่นเดียวกันกับบุคคลในสังคมทั่วไป และยังได้มี
ความพยายามในการเรียกร้องสาธารณูปโภคให้ลดความเหลื่ อมล้าในสังคม องค์กรนันมีผู้บริหารเป็นผู้หญิงมี
ความพยายามในการค้นคว้าและดึงศักยภาพของกุ่มคนพิการออกมาจัดระเบียบเป็นหน่วยระดับชุมชน ต้าบล
และอ้าเภอโดยสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้พิการในกาเข้าถึงสิทธิของตนซึ่งการกระท้าดังกล่าวขององค์กรเป็นการ
ใช้ แ นวคิ ด การพึ่ ง พาตนเอง (Self-Reliance) ตามค้ า กล่ า วของ เสรี พงศ์ พิ ศ (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า “การ
พึ่งตนเอง”หมายถึง ความสามารถในการด้ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์
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ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในองค์กรทุกระดับชันกว่า 3,000 คน ในการบริหารจัดการนันจะด้าเนินการ
ควบคู่ไปกับนโยบายของรัฐเป็น แนวทางที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับองค์กรเพื่อ
คนพิการในประเทศไทย
DP HANOI ยังมุ่งหวังและตังเป้าหมายที่จะให้คนพิการได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
โดยก้าหนดให้สมาชิกในองค์กรของตนขยายตัวออกไปเปิดกิจการส่วนตัวให้มากยิ่งขึน โดยมีการจัดหลักสูตร
แบบเร่งด่วน เพื่อสร้างกลุ่มงานที่เรียกว่า One Stop Service เพื่อให้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้มา
รับบริการ จึงเห็นได้ว่ามีความพยายามใช้นโยบายในเชิงรุกในการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของ จตุ ร งค์ บุ ณ ยรั ต นสุ น ทร (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง“รู ป แบบและแนวทางการส่ง เสริ มกลุ่ มอาชี พ หรือ
สวัสดิการส้าหรับคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบ การรวมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการส้าหรับคน
พิการ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการส้าหรับคนพิการ
7.2.5 ราชอาณาจักรไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สร้างกระบวนการการส่งเสริม
โดยเริ่มจาก มีความคิดว่า “ศักดิ์ศรี” คือ การที่เรามีความรู้ มีความสามารถ มีงานท้า สามารถเลียงดูตนเองได้
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน ที่คนพิการเดินขายล็อตเตอรี่หรือนั่ งขอทาน มี
จ้านวนลดน้อยลง ทังนีเพราะคนพิการเริ่มให้คุณค่ากับตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ อังกะสิทธิ์ (2544)
ที่กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง คือ การที่บุคคลนันสามารถวิเคราะห์ตนเอง แล้วพบว่า ตนเองดีมีคุณค่า มี
ความสารถในการที่จะระท้าสิ่งต่างๆแล้วประสบความส้า เร็จตามที่คาดหวังไว้ และพึงพอใจในการกระท้าของ
ตน รู้สึกว่าตนเองมีความส้าคัญ โดยบุคคลและคนรอบข้างยอมรับ อันเป็นแนวคิดเรื่องการรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง (Self-Esteem)
โดยเห็นความส้าคัญของการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้ว คนพิการเองเริ่มมีการท้าประโยชน์เพื่อ
ผู้อื่น ปัจจุบันมีคนพิการกว่า 4,000 คนทีเรียนจบจากที่นี่ สามารถเข้าไปท้างานในภาคเอกชนได้ 100%
โดยเฉพาะห้างร้านและบริษัท เพื่อตอบสนองตามนโยบาย CSR ของบริษัท
กระบวนการหลักๆของมูลนิธิ ได้แก่ ฝึกหลักสูตรวิชาชีพส้าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว รับคน
พิการจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 17 – 35 ปี ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม อารมณ์ ฝึกทักษะการด้าเนินชีวิตคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จตุรงค์ บุณยรัตน
สุนทร (2552) ที่ศึกษาเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการส้าหรับคนพิการ” ซึ่ง
พบว่า การส่งเสริมอาชีพคนพิการ ต้องมีแนวคิดว่าคนพิการมีศักยภาพ จึงควรดึงศักยภาพของคนพิการที่ซ่อน
อยู่ออกมา รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการมี 3 ทางเลือกคือ
รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมให้คนพิการที่ยังไม่มีอาชีพรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพควรมีแนวทางการ
ด้าเนินงาน 3 ขันตอนคือ 1) สร้างแรงบันดาลใจคือการกระตุ้นคนพิการให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
2) ให้การฝึกฝน คือการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพโดยการฝึกทักษะชีวิต ฝึกอาชีพและการออกสู่สังคม ฝึกทักษะ
ในการท้างานและการประกอบการ 3) คิดค้น ส่งเสริม และพัฒนาคือการช่วยหาแหล่งทุ นพัฒนาสินค้าและ
บริการ หาช่องทางการตลาด หรือสร้างตลาดเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบการฯลฯ
หน้าที่ 674

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2561
The 10th National Conference on Persons with Disabilities

รู ป แบบที่ 2 การฟื้ น ฟู แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารที่ ป ระกอบอาชี พ ให้ ป ระสบความส้ า เร็ จ มากขึ น
แนวทางเน้นไปยังกลุ่ ม อาชี พคนพิ การที่ ยั งไม่ เข้มแข็งให้สามารถขยายธุร กิจต่ อไปได้ กระบวนการฟื้ นฟู
และพัฒนา ควรเน้นการเสริมความรู้การเสริมพลังเพื่อให้เกิดความมั่นใจและการสนับสนุนทุนในการประกอบ
อาชีพ
รูปแบบที่ 3 การส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการที่ประสบความส้าเร็จในการประกอบอาชีพในระดับค่อนข้าง
ดีให้ดียิ่งขึนแนวทางมุ่งเน้นไปยังกลุ่มอาชีพคนพิการที่ค่อนข้างเข้ มแข็งมีความสามรถในการขยายธุรกิจของ
กลุ่มตนให้เข้มแข็งการส่งเสริมควรมีแนวทางการด้าเนินงาน 4 ขันตอน คือ 1) การคัดเลือกกลุ่มอาชีพคนพิการ
ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ร่วมกระบวนการส่งเสริม 2) ปรับรูปแบบธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการให้มี
คุณภาพสูงขึน 3) รวมกลุ่มอาชีพคนพิการที่ท้าการผลิต/บริการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 4) สร้างองค์กรธุรกิจ
ทางสังคม ( Social Enterprise)จัดจ้าหน่าย แสวงหาผลิต คนพิการไปจัดจ้าหน่าย ช่วยพัฒนาตลาด โดยเน้น
ให้คนพิการมีส่วนร่วมในการลงทุนการบริหารจัดการ ควบคุม และการนน้า ผลก้าไรมาจัดสวัสดิการให้คน
พิการ จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสิ่งส้าคัญในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ คือ การตอกย้าถึง
ความมีศักยภาพของคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของตนน้าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และต้องเข้าใจถึงระดับศักยภาพของคนพิการด้วย เนื่องจากคนพิการจะได้รับระดับการ
ส่งเสริมที่แตกต่างกันตามระดับศักยภาพ และสอดคล้องกับงานศึกษาของ สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ (2544) ที่
ท้าการศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า การส่งเสริม
ทัศนคติให้แก่คนพิการยังคงมีความส้าคัญมาก การสร้ างทัศนคติในเชิงบวกต่อคนพิการ โดยแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าในตัวคนพิการ คนพิการมีความสามารถและมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมในสังคม ดังนัน การส่งเสริมอาชีพก็
จะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่คนพิการได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากนีทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน
พิการได้เปิดให้บริการสายด่วนคนพิการ 1479 ซึ่งการส่งเสริมนีมีความสอดคล้องกับแนวคิดความรักเพื่อน
มนุษย์ และอีกกระบวนการที่ส้าคัญ คือ เป็นหน่วยงานวิชาการท้าหน้าที่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการเสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเชิงบูรณาการ และงานสื่อสารสังคม โดย
ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ไม่เพียงเท่านี แผนงานในอนาคตของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการคือการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อทดลองและหาข้อพิสูจน์ว่างานแบบไหนที่คนพิการสามารถท้าร่วมกันได้
บ้าง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการก้าลังพยายามสร้างแบบจ้าลองธุรกิจเพื่อสังคมของคนพิการหรือ
Social Enterprise of Persons with Disabilities Model ด้ ว ยการรวมกลุ่ ม คนพิ ก ารเปิ ด ร้ า นซ่ อ ม
อิเล็กทรอนิกส์ Call Center จ้าหน่ายเบเกอรี่ กาแฟ รวบรวมและจ้าหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ทั งปลี ก และส่ ง จั ด ตั งศู น ย์ ใ ห้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและให้ บ ริ ก าร Outsourcing Contact Center ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมอาชีพ แนวคิดการเห็นคุณค่าในตัวเอง และแนวคิดการพึ่งพาตนเอง กล่าวได้
ว่าบทบาทในการส่งเสริมอาชีพคนพิการของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการมีลักษณะเป็นนวัตกรรม
ซึ่งแตกต่างจากองค์กรเพื่อคนพิการในอีก 4 ประเทศ
หน้าที่ 675
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นอกจากนี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้มีการยกระดับองค์กรเข้าสู่เวทีโลก เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่าย ดังที่ อเนก นาคะบุตร (2533) ให้ความหมายของเครือข่ายหมายถึงการร่วมกลุ่มของบุคคล
ในชุมชนบุคคลระหว่างชุมชนกลุ่มกับกกลุ่มชุมชนกับชุมชนโดยยึดหลักตามขอบเขตพืนที่ประเด็นปัญหาและ
สถานภาพทางสังคมโดยไม่แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิตการเรียนรู้และการปฏิบัติเนือหาและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียว โดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นองค์กรสมาชิกของ Workability Asia
โดยหวังว่าการเป็นสมาชิกของ Workability Asia จะน้าซึ่งการพัฒนาศักยภาพขององค์กรตนเองและตัวผู้
พิการให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึน รวมทังการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเซียจะ
ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึน
7.3. แนวทางการเพิ่มสมรรถนะให้แก่คนพิการ ทั้งการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ และการ
พึ่งตนเอง องค์กรคนเพื่อคนพิการทุกๆประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงนั้นก็ยังคงแสวงหาโอกาสและ
แนวทางที่จะน้าบทบาทของตนให้ เป็น ไปเพื่อการพัฒ นาคนพิการให้มีค วามพร้อมในการเตรียมตั วเข้ า สู่
ทศวรรษอาเซียนด้านคนพิการ ปี ค.ศ 2011-2020 รวมถึงการหาแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะคนพิการด้าน
อาชีพและรายได้ที่ส้าคัญ คือ การผลักดันให้องค์กรเพื่อคนพิการให้เข้มแข็งโดดเด่นเพื่อหวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และการระดมทุนจากต่างชาติ
ในด้านของผู้พิการนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อต้องการลดปัญหา
และภาระของครอบครัว มี บางส่วนที่องค์กรเพื่อคนพิการรับรู้ได้ว่าคนพิการยังคงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
เพราะมีความเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้แก่ตน คงมีเฉพาะผู้พิการของประเทศไทยและกัมพูชา
เท่านั้นที่มีปรากฏการณ์ทางความคิดเหนือกว่าประเทศทั้งสาม กล่าวคือ ผู้พิการมองเห็นศักยภาพของตนเองที่
จะได้รับการพัฒนาจากองค์กร
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากบริบทของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ผู้วิจัยจึงมี ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อรัฐในการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการในแต่ละประเทศดังนี
8.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายราชอาณาจักรกัมพูชา จากการที่ประเทศกัมพูชาได้ ให้สัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2555 การประกาศทศวรรษคนพิการแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556 – 2565 ในการลดความยากจนและขยายโอกาสในการท้างานและการจ้างงาน
รัฐบาลกัมพูชาจึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสินใจส่งเสริมการเข้าถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพการขนส่งสาธารณะความรู้สารสนเทศและการสื่อสารเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
คุ้มครองทางสังคมขยายการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มและด้านการศึกษาให้กับเด็กพิการ ประกันการจัดการ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส้าหรับคนพิการ ปรับปรุงข้อมูลด้านคนพิการให้น่าเชื่อถือและสามารถ
เปรียบเทียบได้ เร่งให้มีการให้สัตยาบันและด้าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและการปรับ
หน้าที่ 676
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กฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคและระหว่าง
ภูมิภาคการส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจ้างงานคนพิการที่มีความรู้
ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้ การฝึกอาชีพให้คนพิการ โดยมีกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก
และฟื้นฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation: MoSVY) ท้าหน้าที่
ก้ากับดูแลด้าเนินการเกี่ยวกับคนพิการและมียุทธศาสตร์อินชอน เพื่อ “ท้าสิทธิให้เป็นจริง” ส้าหรับคนพิการ
ในเอเชียและแปซิฟิก
จากการค้นพบในการศึกษาครังนี พบว่าองค์กรเพื่อคนพิการยังคงต้องการความร่วมมือกับรัฐบาล
มากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนันรัฐบาลควรมีนโยบายในการสนับสนุนองค์กร หรือ สถาบันที่ท้างานเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่มีคุณภาพและปริมาณของคน
พิการจะได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบั น รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้พิการอีกด้วย
8.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากการวิจัยที่
พบว่าแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการส่งเสริมอาชีพคนพิการของลาวยังไม่มีความชัดเจนในหลายมาตรา
เช่น ไม่มีการก้าหนดโควตาการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่มีมาตราชีชัดเจนว่า หากไม่มีการจ้าง
งานแล้ว จะถูกลงโทษหรือต้องปฏิบัติอย่างไร ประเทศลาวจึงประสบปัญหาในด้านสถิติและข้อมูลและความไม่
ชัดเจนทางกฎหมาย ส่งผลต่อการปฏิบัติ และถูกมองว่าประเทศลาวไม่มีความจริงจังกับกฎหมายคนพิการ
อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวได้มีการจัดตังคณะกรรมการเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งชาติ
(Disabled and Elderly People: NCDE) ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับคนพิการไปสู่การปฏิบัติ ด้าเนินการ
สนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานบริหารและหน่ วยงาย
ท้องถิ่นในการปกป้อง ปกครอง ฟื้นฟู สนับสนุนและพัฒนาคนพิการในประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานหรือองค์กรคน
พิการในระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้แทนหลักในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคน
พิการ ตรวจสอบและส้ารวจข้อมูลสถิติคนพิการ ประเภทคนพิการ และความต้องการช่วยเหลือของคนพิการ
ร่างนโยบายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการและน้าเสนอต่อรัฐ บาลเพื่อพิจารณา จัดท้าข้อมูลแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับคนพิการและน้าเสนอต่อรัฐบาลทังในและต่างประเทศ รณรงค์ สร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของ
คนพิการ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมเมื่อมีคนพิการเรีย กร้องให้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม
มากขึน
ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐบาลลาวควรมีการจัดระบบข้อมูลพืนฐานคนพิการให้ครอบคลุม โดยให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรในการจัดเก็บข้อมูลเบืองต้น เพราะการพัฒนาอาชีพของคนพิการในประเทศลาวนันจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่รัฐบาลควรมีข้อมูลจ้าเพาะที่ถูกต้อง เพื่อน้ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคน
พิการให้เป็นรูปธรรม ตามการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2554
และโดยเฉพาะที่ส้าคัญและเร่งด่วนที่สุด คือ รัฐบาลต้องออกกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องบทลงโทษแก่สถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติตามกฎหมาย และอีกประการหนึ่งที่ควรให้ความส้าคัญ คือ รัฐบาลควรแยกหน่วยงาน
หน้าที่ 677
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ของคนพิการออกจากหน่วยงานที่ ควบคู่กับเรื่องของผู้สูงอายุ เพื่อน้าไปสู่ความสะดวกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้ทัดเทียมนานาชาติ
8.1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากการที่เมียนมาร์ได้ให้สัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2554 โดยมีกระทรวงสวัสดิการสังคม การ
บรรเทาทุกข์ และการตังถิ่นฐานใหม่ (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement) ท้าหน้าที่
ก้ากับดูแลด้าเนินการเกี่ยวกับคนพิการ ประเทศพม่าไม่มีนโยบายการจ้างงานคนพิการที่ชัดเจน เช่น จ้านวน
โควตาของการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิของคนพิการ (The
Law on the Rights of Persons with Disabilities)
สาระส้าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการกล่าวถึงการจ้างงานคนพิการ
การจัดตังศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการ และมีคณะกรรมการด้านสิทธิคนพิการแห่งชาติ (National Committee
on the Rights of Persons with Disabilities) ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการก้าหนดนโยบาย
ระดับชาติประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ องค์กรพัฒนาสังคมต่างๆ เพื่อให้บูรณาการการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการฝึกอาชีพ บุคลากรและงบประมาณ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลเมียนมาร์ควรมี การส่งเสริมอาชีพคนพิการเชิงนโยบาย โดย
ผ่านองค์กรเพื่อคนพิการดังต่อไปนี
1) ออกกฎหมายก้าหนดโควต้าการจ้างงานที่ชัดเจน ทังในภาครัฐและภาคเอกชน
2) ควรให้องค์กรภาคเอกชนได้มีบทบาทในด้านความร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึน ทัง
ทางด้านข้อมูลและทางด้านกฎหมาย รวมถึงด้านงบประมาณ
3) รัฐบาลควรมีหลักการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิของตน โดยผ่านองค์กร
เพื่อคนพิการ เพื่อการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการให้ทั่วถึงมากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่
8.1.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนือ่ งจากเวียดนามมีนโยบายการจ้าง
งานคนพิการได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับคนพิการ (Ordinance on Disabled Persons 1998) ซึ่ง
เป็นกฎหมายเฉพาะด้านความพิการ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับคนพิการ ฉบับนีเป็นเครือ่ งมือหลักเพื่อคน
พิการในเวียดนาม เป็นพืนฐานนโยบายด้านคนพิการในเวียดนาม กล่าวถึงการฝึกอาชีพและการจ้างงาน
จุ ด เด่ น ของกฎหมายส่ ง เสริ ม อาชี พ คนพิ ก ารในประเทศเวี ย ดนามนั นให้ ค นพิ ก ารที่ มี
ความสามารถและมีศักยภาพ ที่ผ่านการฝึกอาชีพ หรือฝึกอบรมเฉพาะทาง สามารถท้างานได้ ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่างๆ มีสภาพบังคับการจ้างงานคนพิการร้อยละ 2 ในภาคธุรกิจสาขาการผลิตกระแสไฟฟ้า การ
โลหะ เคมี ธรณีวิทยา การเขียนแผนที่ ปิโตรเลียมและน้ามัน เหมืองแร่ การหาแร่ การก่อสร้างและการขนส่ง
และการจ้างงานคนพิการร้อยลการจ้างงานคนพิการร้อยละ 3 ในภาคธุรกิจสาขาอื่นๆและมีสภาประสานงาน
แห่งชาติเกี่ยวกับความพิการของประเทศเวียดนาม (The National Coordinating Council on Disability
of Viet Nam: NCCD) ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อ ตังขึนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ภายใต้
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กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ท้าหน้าที่ประสานงานภายในประเทศเพื่อสนับสนุนคนพิการ
ส้าหรับประเทศเวียดนามนันรัฐบาลได้ให้ความส้าคัญอย่างต่อเนื่องกับองค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย คือ รัฐบาลควรออกนโยบายสนับสนุนให้องค์กรได้มีความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านทังระดับอาเซียน เอเชีย และระดับโลก เพื่อสร้างโครงข่ายให้ยึดโยงกับภูมิภาคของสังคม
โลก เช่น รัฐบาลควรจัดงบประมาณให้กับองค์กรที่มีความมั่นคงในการส่งเสริมอาชีพให้ได้มีโอกาสไปดูงานที่
ต่างประเทศ หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายทางสังคมของคนพิการ เพื่อจุดประสงค์ในการ
สานไมตรีต่อยอดให้องค์กรเหล่านีได้มีโอกาสยกระดับขึนเป็นสากล เพื่อเตรียมการเข้าสู่เวทีอาเซียและระดับ
โลกต่อไป
8.1.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายราชอาณาจักรไทย เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 รวมทังยังมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการรวมทังสิน 5 ฉบับ ซึ่งฉบับล่าสุดคือ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 25602564 ประเทศไทยจึงมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่ชัดเจนกว่าประเทศอื่นใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยได้น้าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 1 พ.ศ.
2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 มาเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพคน
พิการที่มีสภาพบังคับระบุไว้ใน มาตรา 33 ซึ่งสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับคนพิการเข้าท้างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วน 100 : 1 หากไม่รับคนพิการเข้าท้างานก็ให้ส่ง
เงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขที่ก้าหนด และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามก็ให้
ปฏิบัติตามมาตรา 33 และ 34 ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานจัดสถานที่จ้าหน่ายสินค้าหรือ
บริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเ ศษฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ้านวย
ความสะดวก
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยภาพรวมได้กล่าวถึง การพัฒนาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหางาน อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยยังคงมี ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ซึ่งจะต้องมีการวิจัยอย่าง
เข้มข้นเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยว่า ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
เรื่องการสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิการจ้างงาน ซึ่งจะสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ท้าให้คนพิการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการจ้างงาน สนับสนุนการจัดตังองค์กรคน
พิการเพื่อให้บริการแก่คนพิการในการฝึกอาชีพและประสานสถานประกอบการเพื่อการจ้างงาน ปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่คนพิการเพิ่มขึน ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออ้านวย
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ความสะดวกแก่ ค นพิ ก ารในการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ทั งในและ
ต่างประเทศ จัดงบประมาณสนับสุนนและการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดให้การจ้างงานคนพิการมีสภาพบังคับ
และต้องปฏิบัติตาม และการก้าหนดบทลงโทษที่เข้มงวดและมีความเด็ดขาด
8.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการในภาพรวมส้าหรับองค์กร
เพื่อคนพิการและตัวคนพิการ เพื่อความส้าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในอนาคต คือ
8.2.1 ควรน าหลั ก การบริ ห ารจั ด การแบบใหม่ ม าใช้ ใ นองค์ ก รของตน เพื่ อ การทั น ต่ อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์องค์กรลักษณะเชิงรุก และควรเผยแพร่อุดมการณ์
ในเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะชนให้มีจ้านวนกว้างขวางและมีความถี่สูงยิ่งขึน ส้าหรับองค์กรเพื่อคนพิการใน
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่ า เวียดนาม ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมกว่า นี เพื่อจะได้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
8.2.2 ควรจัดทาแผนกลยุทธ์เสนอต่อภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อจัดหาทุนมาอุดหนุนองค์กรฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรการกุศล หรือบุคคลที่มีความนิยมในการสร้างกุศล เพื่อน้ามาซึ่งเป้าประสงค์ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนงานในอนาคต
5.2.3 ควรสร้างความตระหนักให้แก่ผู้พิการและครอบครัว ให้เข้าใจในบทบาทขององค์กรฯที่
ต้องการน้าพาเขาให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสใหม่ๆในชีวิตโดยผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพเพื่อน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ด้วยกัน
8.3 ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาคนพิการต้นแบบในด้านการประกอบอาชีพที่
ประสบความส้ า เร็ จ เพราะต้ น แบบที่ ดี จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ก้ า ลั ง ใจและความมุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่
หลากหลายให้แก่คนพิการ หากคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดีขึน จะช่วยลดภาระทางสังคมได้เป็น
อย่างดี จึงใคร่เสนอเพื่อให้เกิดการต่อยอดการศึกษาเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้คนพิการอย่า งยั่งยืน
ต่อไป
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1. บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเรื่องดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่ม
ความมั่นใจให้คนพิการ เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้น เพื่อประเมินความพึงพอใจ
และสังเกตพฤติกรรมของคนพิการที่มีต่อสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้น ในโครงการ กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้
คือกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม ฝึกงานเตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทางานในสถาน
ประกอบการ รุ่ น ที่ 4 ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี โดยเลื อ กวิ ธี สุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากคนพิ ก ารซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพิ เ ศษส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ดนตรีบาบัด สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ ระหว่างวันที่ 26 – 30
มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ต้นจนจบ จานวน 23 คน การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ได้ใช้
กระบวนการ PDCA ในการดาเนินโครงการ เมื่อนาสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพพบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x̄ = 5.00 S.D. =
000) คุณภาพด้านสื่อและกิจกรรมพิเศษอยู่ในเกณฑ์ดี (x̄ = 4.33 S.D. = 0.42) ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.39 S.D. = 0.47) ผลการสังเกต
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พฤติกรรมพบว่า หลังจากผู้พิการเข้าอบรมจนจบโครงการดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมีแรงบันดาลใจและความ
มั่นใจในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น แสดงว่า สื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ เป็น
แนวทางในโครงการต่อไปได้
คาสาคัญ: ถอดบทเรียน; สื่อและกิจกรรมพิเศษ; ทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม; ดนตรีบาบัด;
เสริมสร้างแรงบันดาลใจสร้างความมั่นใจ; คนพิการ;
Abstract
This research was aimed to develop media and special event entitled “Music therapy
for the morale of the disabled person” , to evaluate the quality of the media and special
event, to measure the satisfaction and to observe the behaviors of the disabled person
regarding the media and special event in this project. The sampling group consisted of the
disabled person who participated in the fourth training course for the disabled person before
entering the workplace during 26-30 June 2017. They were chosen using purposive sampling
method and there were 23 people. The statistical analyses included mean score, standard
deviation and the behavioral observation. The results showed that the development of media
and special event followed the principles of PDCA. When the media and special event were
evaluated by the expert panel, the quality of the contents was at a very good level(x̄ = 5.00
S.D. = 000) whereas the quality of the media and special event was at good level(x̄ = 4.33
S.D. = 0.42) . The sampling group’s satisfaction towards the media and special event was at
a high level(x̄ = 4.39 S.D. = 0.47). The behavioral observation showed that after the training
course, the morale of the disabled person increased. It means that the media and special
event were able to be used in future events and projects.
Keywords: Development ; Media and Special Event; Petcharaprajomklao Arts and Culture
Scholarship; Music Therapy; Boosting Morale; The Disabled Person;
2. บทนา
ปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่ยังเผชิญกับความยากจน ขาดโอกาสและความเท่าเทียม จึงทาให้เผชิญกับ
ความลาบากในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีงานทา ขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ตลอดจนข้อจากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงทาให้ได้มีการออกกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ [1] ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อ
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กาหนดมาตรการสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทาของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มี
โอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสาคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ
ต่อไป จึงกาหนดวิธีการเพื่อให้คนพิการได้มีการประกอบอาชีพไว้ 3 กรณี ดังนี้ 1) รับคนพิการเข้าทางานตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 2) ส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 3) ให้สัมปทานจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 แต่ในปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นจานวนมากที่ไม่
สามารถจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ที่กาหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจะต้องรับคนพิการ
เข้าทางานในอัตรา 100 :1
เนื่องจากในประเทศไทยยังมีคนพิการที่ยังขาดความรู้ ทักษะและความสามารถ ทางคณะกรรมการ
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยภาคเอกชนจานวนมาก ได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของคนพิการจึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพิ่มเติม เพื่อทาให้การ
เข้ามาทางานของกลุ่มคนพิการมีจานวนมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
นโยบายของทางมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เปิ ด รั บ สมั ค รคนพิ ก ารทั่ ว ประเทศและคั ด เลื อ กจนเหลื อ 23 คน โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมความพร้อมให้คน
พิการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน รุ่นที่ 4 ซึ่งคนพิการทั้ง 23
คน มีความแตกต่างกันทั้งในด้านประเภทความพิการ ภูมิลาเนา อายุ การศึกษาที่อยู่ระหว่าง ประถมศึกษาปีที่
6 จนถึง ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ มีรายได้จากค่าเบี้ยเลี้ยงคนพิการตามที่รัฐบาลจัดให้เท่านั้นและยังมี
ปัญหาด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม ขาดความมั่นใจรวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจจะส่งผลทาให้
คนพิการเกิดการท้อแท้ สิ้นหวัง เป็นต้น [2]
จากการที่นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ด้านศิลปวั ฒนธรรมระดับปริญญาบัณฑิต ได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความสาคัญของสื่อที่มีผลต่อการรับรู้ตลอดจนแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความมั่นใจ ของ
ผู้รับสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนพิการดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งธารงปณิธานใน
การสร้างบัณฑิตทีเ่ ก่งและดี โดยมุ่งอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มี
ระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา
มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้รับการปลูกฝังให้ ยึดมั่นในจริยธรรม และ
คุณธรรม มีจิ ตส านึ กที่จ ะประพฤติป ฎิบั ติ ในสิ่ งที่ดี มีจรรยาบรรณในวิช าชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ [3] ประกอบกับ คณะผู้วิจัยเคยทางานร่วมกับ
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการมาแล้วหลาย
รุ่น ทั้งยังมีประสบการณ์ในการจัดโครงการด้านศิลปวั ฒนธรรมมาก่อน โดยเล็งเห็นประโยชน์ของดนตรี ว่า
ดนตรีบาบัด เป็นศาสตร์ในการบาบัดแขนงหนึ่งที่เชื่อว่า การใช้เสียงเพลงและท่วงทานองดนตรีมาบรรเลงขับ
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กล่อมจะทาให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย หรือกระทั่งอาจส่งผลในทางบาบัดรักษาจิตใจและสุขภาพร่างกายของ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ด้วย ดนตรีบาบัดถูกเชื่อว่าอาจมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการ
ส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นอารมณ์และสภาพจิตใจ จนอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจาก
อาการป่วยได้ด้วย ดังนั้น จึงมีนักวิจัยพยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบาบัดในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย [4]
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงร่วมกับนักศึกษาทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาบัณฑิต
ทีม่ ีความสามารถด้านดนตรีและการขับร้องเพลงได้ร่วมกันดาเนินโครงการดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่ม
ความมั่นใจให้คนพิการ โดยมีการพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อให้คนพิการได้ร่วมโครงการดังกล่าวระหว่าง
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ภายใต้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนพิการ
ในโครงการต่อไป
3. เนื้อเรื่อง
โครงการดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ จัดขึ้นโดยนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ นักศึกษาทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านดนตรีและการขับร้องเพลงระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560
โดยมีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ จานวน 23 คน ผลการวิจัยพบว่า
ก. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษโครงการ ดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ
ผู้วิจัยได้ทาการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนพิการ ผ่านสื่อและกิจกรรมพิเศษ โดยการ
ให้ความรู้พื้นฐานด้านการร้องเพลง และกิจกรรมการร้องเพลงแก่คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน ซึ่ง
ในโครงการนี้ใช้กระบวนการ Plan Do Check Act ในการดาเนินงาน โดยเริ่มต้นจาก
Plan วางแผนจัดดาเนินโครงการ โดยเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยกาหนดวัตถุประสงค์สาคัญ คือ
ก1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการร้องเพลง และกิจกรรมการร้องเพลงแก่คนพิการผู้เข้าร่วม
โครงการ
ก2. เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคณะผู้วิจัยได้
วางแผนการจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งเย็ น ของวั น ฝึ ก อบรมวั น ละ 2 ชั่ ว โมง เป็ น เวลา 5 วั น โดย
ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการคนพิการผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะสามารถร้องเพลงรวมหมู่
คณะได้ทั้งหมด 3 เพลง และสามารถร้องเพลงเดี่ยวที่เป็นแนวทางหรือสไตล์ของตนเองได้ ทั้งนี้
ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการคนพิการทุกคนจะเกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น เมือ่ โครงการ
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจึงดาเนินทาโครงการ โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 8,500
บาทในการดาเนินโครงการ
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Do หนึ่งในคณะผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับนักศึกษาทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งด้านศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านดนตรี
และการขับร้องเพลง ได้ดาเนินการทาโครงการโดยพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย
- สื่อและกิจกรรมการอธิบายถึงประโยชน์ของการร้องเพลง และการนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
- กิจกรรมนันทนาการเพื่อช่วยให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความมั่นใจ และความกล้า
แสดงออก ร่วมกับดนตรีประกอบ คือเปียโน
- สื่อและกิจกรรมการให้ความรู้พื้นฐานในการขับร้อง การออกเสียง เพื่อเป็นการเพิ่มความ
มั่นใจในการสื่อสารด้วยการขับร้องแก่คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม
- กิ จ กรรมร้ อ งเพลงรวมหมู่ ค ณะ เพื่ อ เป็ น การแสดงความสามารถและฝึ ก ฝนความกล้ า
แสดงออกแก่คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม
- สรุปกิจกรรมการสอนร้องเพลง และการนามาใช้ในชีวิตประจาวัน เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
และเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนพิการ
- ถ่ายทามิว สิ ควิดีโ อการขับร้องของคนพิการ หลั งจากผ่ านการฝึกอบรมในโครงการ โดย
บันทึกภาพและเสียง บนยูทูป
Check ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ทาการประเมินคุณภาพสื่ อและกิจกรรมพิเ ศษของ
โครงการในส่วนของโครงการนั้น คณะผู้วิจัยได้ซ้อมลาดับพิธีการร่วมกันกับทีมงานเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและ
เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปภายในระยะเวลาที่กาหนดทุกวัน และหลังจากเลิกกิจกรรม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยัง
ได้ทาการตรวจสอบกันเองโดยวิธีสานเสวนา เพื่อสามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับคนพิการผู้เข้าร่วม
โครงการให้มากที่สุด
Act ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงสื่อและกิจกรรมพิเศษของโครงการ ภายหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และในส่วนของโครงการคณะผู้วิจัยได้ ประสานหาเวทีให้ได้มีโอกาสแสดงออกในพิธีปิดโครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่
ประจาสานักงาน รุ่นที่ 4 โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีหน่วยงานพันธมิตร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมรับ
ฟัง ณ ห้องประชุมจารัส ฉายะพงศ์ จานวนกว่า 100 คน โดยก่อนแสดงได้มีการซ้อมคนพิการที่เข้า ร่ว ม
โครงการเป็นเวลา 5 วันร่วมกันกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าและทุน แสดเหลืองเรืองรุ่งเพื่อให้เกิดการ
แสดงที่ดีและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนพิการทุกคนที่ร่วมแสดงในงาน
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ภาพแสดงสื่อและกิจกรรมพิเศษโครงการ ดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ
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ข. การประเมินคุณภาพของสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาล
ใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนาเสนอ
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุประดับคุณภาพที่ได้จากการประเมินสื่อและกิจกรรมพิเศษ
ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

1. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา

5.00

0.00

ดีมาก

2.ผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อและกิจกรรมพิเศษ

4.33

0.42

ดี

เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด [5]
ผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x̄
= 5.00 S.D. = 0.00 ) และผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และ
กิจกรรมพิเศษ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี (x̄ = 4.33 S.D. = 0.42 )
ค. การประเมินความพึงพอใจของคนพิการที่มีต่อสื่อและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ดนตรีบาบัด
สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อและกิจกรรมพิเศษที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก
(x̄ = 4.39 S.D. = 0.47)
ง. การสังเกตพฤติกรรมของคนพิการที่มีต่อสื่อและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ดนตรีบาบัดสร้างแรง
บันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ
ผลการใช้สื่อและกิจกรรมพิเศษโดยการร้องเพลงและมีดนตรีประกอบนี้เป็นสื่อกลางที่จะทาให้คนพิการ
เกิดแรงบันดาลใจ และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะการร้องเพลงถือเป็นกิจกรรมที่ทาให้ คนพิการสามารถ
สื่อสารกับผู้คนรอบข้างอีกวิธีหนึ่ง ถือเป็นการเข้าสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยในตอนท้ายของทุกวัน คณะผู้วิจัย
ได้ให้คาแนะนาและเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ จนใน
ที่สุด ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเกิดความมั่นใจและกล้าร้องเพลงประกอบดนตรีจานวน 3 เพลง เพื่อแสดงในพิธี
ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการ หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน รุ่นที่ 4 นอกจากนี้แต่ละคน ยังมีเพลงประจาตัวที่เหมาะสมกับคีย์ของตนเองอีก
คนละ 1 เพลง ตามเป้าหมายที่คณะผู้ วิจัยตั้งไว้อีกด้วย เหล่านี้เป็นการใช้ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อ สร้างแรง
บันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการ ดนตรีบาบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ ที่จัดขึ้นโดยคณะผู้วิจัย นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ นักศึกษาทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านดนตรีและการขับร้องเพลงระหว่างวันที่ 26 – 30
มิถุนายน 2560 โดยมีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ จานวน 23 คน ได้รับผลประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญในระดับดี คนพิการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถใช้ดนตรีและ
เสียงเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการได้
โดยมีข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้
4.1 ในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป ควรจัดอบรมโดยเน้นการฝึกฝนเป็นรายบุคคลเพื่อ เสริมสร้างความ
มั่นใจในการร้องเพลงด้วยตนเองด้านหน้าเวที
4.2 ควรเชิญบุคคลในครอบครัวของคนพิการผู้เข้าร่วมโครงการร่วมชมการแสดงเพื่อเป็นการเสริมแรงให้
คนพิการเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
4.3 ในแง่วิชาการควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึก คนพิการผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นดนตรี สร้างแรง
บันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณงบประมาณจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่
การทางานในสถานประกอบการ รุ่ น ที่ 4 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่สนับสนุนให้ เกิด
งานวิจัยในครั้งนี้
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1. บทคัดย่อ
เด็กที่เกิดมาพร้อมกับความพิการไม่เคยมีความสามารถตามพัฒนาการมาก่อน ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความบกพร่องได้หรือรู้สึกว่าตนเองผิดปกติ คนที่เป็นทุกข์คือพ่อแม่ แต่คนพิการภายหลังมีความสามารถใน
การดาเนินชีวิต ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาก่อน เมื่อสูญเสียความสามารถส่งผลทั้งต่อร่างกายจิตใจและการ
ดาเนินชีวิต ปฏิกิริยาของการเผชิญกับความพิการของพ่อแม่คนพิการแต่กาเนิด และตัวคนพิการภายหลัง ได้แก่
1) ช็อค หรือ ปฏิเสธ 2) โกรธ 3 ต่อรอง 4) ซึมเศร้า และ 5) ยอมรับ ซึ่งการปรับตัวกับภาวะวิกฤต มี 2
รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบมุ่งเน้นที่ปัญหา 2) แบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ แนวทางการทางานกับคนพิการแต่กาเนิดและ
พ่อแม่ ดังนี้ 1) ทางานกับครอบครัวก่อน เพื่อให้พ่อแม่ยอมรับลูก ปรับตัวกับความพิการก่อนจึงจะส่งเสริ ม
พัฒนาการ และเลี้ยงดูลูกได้เหมาะสม 2)ทางานความคิดอย่างเข้มข้นในระยะที่พ่อแม่ยอมรับลูกได้แล้ว ส่วน
ระยะก่อนหน้านั้น เน้นการประคับประคอง เปิดใจ 3) จัดทาแผนชีวิต (Life plan) ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 4) ดาเนินการตามแผน และการติดตามผล ให้เป็นไปตามแผน 5) การติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ
การทางานกับคนพิการภายหลังมีแนวทาง ดังนี้ 1) การเสริมกาลังใจในช่วงการดูแลระยะกลางอย่างเข้มข้น
2) เตรียมสมาชิกในครอบครัวเพื่อจัดการในบ้านให้คนพิการใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม 3) จัดทาแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ เพื่อฟื้นฟูทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต 4) ดาเนินการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผน 5) ติดตาม ประเมินผล จากบทเรียนการทางานพบว่าถ้าเด็กพิการถูกเลี้ยงดู
แบบปกป้องมากเกินไปจะยากต่อการเสริมพลัง คนพิการภายหลังจะฟื้นคืนพลังได้เร็วหากมีทุนเดิมในตัวเอง
และมี ส ถานการณ์ ห รือ บุ คคล หรื อ แนวคิ ด ค าคมที่ สร้ า งแรงบั น ดาลใจจะก้า วข้ า มความพิ ก ารได้ การให้
คาปรึกษาคนพิการภายหลัง ในแต่ละระยะของการปรับตัว ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษาให้
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ชัดเจน ทางานเพื่อคนพิการได้รับบริการตามสิทธิ ความต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล มีเครื่องมือการประเมิน
ความต้องการและติดตามผลที่ชัดเจน สิ่งที่ควรทาคือการรู้จักความพิการทั้งมิติทางการแพทย์และมิติทางสังคม
ต้องทางานความคิดกับคนพิการ ครอบครัวและต้องมีเป้าหมายและแผนที่ชัดเจน สิ่งที่ไม่ควรทาคือ “การคิด
แทน ทาให้”ทางานบนพื้นฐานความสงสาร และทางานตามกรอบระเบียบเคร่งครัดเกินไป
คาสาคัญ: คนพิการแต่กาเนิด; คนพิการภายหลัง; การปรับตัว; การฟื้นคืนพลัง
Abstract
This article was written by my personal experiences. I have found person with congenital
disabilities and person with acquired disabilities are different to cope their disabilities.
Congenital disabilities means person, who has congenital disorder till 6 years old, acquired
disabilities means person who has disabilities after 6 years old, by illness or accident. Person
with congenital disabilities unable to do activities before so they do not feel they lost their
capacity while person with acquired disabilities had been do all activities independent before
but disabilities make them unable to do the exist things. Coping with disabilities of parent of
children with congenital disabilities are depend on parent, how they look after their child,
over protection will make child with disabilities weak, anxiety, low self- esteem. Reaction to
illness or disabilities 5 stages are 1) denial 2) Anger 3) depress 4) bargaining 5) acceptance.
According to Psychological model of coping1) problem-focused coping 2) emotion-focused
coping. How to work with parent of person with congenital disabilities 1) work with parent first,
to open their mind, sympathy, trust social worker 2) on the stage of acceptance, social worker
need intensive working with their perception, give them information about disabilities, services
guideline for parent 3) assessment and make life plan for child with congenital disabilities and
family 4) implementation as life plan 5) Follow-up and evaluation. How to work with person
with acquired disabilities 1) during the patient admitted in hospital, support them for
intermediate care services plan 2) prepare housing, aids & equipment, facilities at home for
person with acquired disabilities include care giver3) Individual rehabilitation program 4)
implement program of rehabilitation, monitoring 5) Follow-up & Evaluation.
Lesson learned from my experiences, person with congenital disabilities, realize that they are
normal. Over protection of parent will not support person with congenital disabilities for
independent living when they grow up. Resilience of person with acquired disabilities based
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on exist personality if they have been strong and independent it is not too difficult for them
to resilience.
Social worker has to specify purpose of counseling parent of children with congenital
disabilities also person with acquired disabilities, has to collected information and knowledge
about disabilities, have to adjust the attitude of parent toward disabilities and support
rehabilitation program, empower until they are strengthened but not work for them, make
decision for them, not work on charity approach or limited of rules and eligibility but base on
special need of them.
Keywords: Person with congenital disabilities; Person with acquired disabilities; Coping;
Resilience;
2. นิยามศัพท์
คนพิการแต่กาเนิด หมายถึง คนที่มีความพิการมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
คนพิการภายหลัง หมายถึง คนที่เกิดความพิการภายหลังตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ด้วยอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ
การปรับตัว หมายถึง วิธีการปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหา
การฟื้นคืนพลัง หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ของบุคคลที่สามารถยืดหยุ่น ปรับตัว ฟื้นฟู
สภาพอารมณ์ แ ละจิ ต ใจได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ ห รื อ สถานการณ์ ที่ ย ากล าบาก เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ผ่านพ้นปัญหา
อุปสรรคไปได้โดยไม่จมอยู่กับความทุกข์ และดาเนินชีวิตต่อไป (กรมสุขภาพจิต, 2554)
3. บทนา
คนพิการแต่กาเนิดหมายถึง คนที่มีความพิการมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี และคนพิการภายหลัง
หมายถึงคนที่เกิดความพิการภายหลังตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ด้วยอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ (ผู้เขียน) ซึ่งตัวของคน
พิการเอง จะรับรู้ความพิการที่ แตกต่างกัน คนพิการแต่กาเนิดไม่มีความสามารถในการทากิจวัตร กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ เช่น ในเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว เมื่อถึงวัยเดิน แต่ไม่สามารถเดินได้ด้วยขาอ่อนแรง หรือผิดรูป
การที่ เ ด็ ก พิ ก ารคนนี้ ไ ม่ เ คยเดิ น มาก่ อ น ไม่ รู้ ว่ า การเดิ น ที่ ถู ก ต้ อ งท าอย่ า งไร ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองสู ญ เสี ย
ความสามารถในการเดิน ย่อมแตกต่างจากคนที่เคยเดินได้มาก่อนแล้วพิการจนไม่สามารถเดินได้ ความรู้สึก
สูญเสียความสามารถย่อมมีมากกว่าคนพิการแต่กาเนิด คนที่รับรู้ความพิการและมีปฏิกิริยาต่อความพิการของ
คนพิการแต่กาเนิดคือพ่อแม่ ซึ่งจะผ่านช่วงเวลาของการปรับตัว เพื่อ ที่จะเลี้ยงดู และกระตุ้นพัฒนาการด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกคว่า คลาน นั่ง ยืน เดิน การใช้ประสาทสัมผัส รวมไปถึงการการสื่อสาร การฝึกทักษะ
กิจวัตรประจาวันตามวัย ตามศักยภาพของเด็กบนความคาดหวังว่าลูกจะเป็นปกติ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านระยะ
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การปรับตัวกับความพิการได้ หรือวนไปมากับปฏิกิริยาเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งเด็กพิการและพ่อแม่
รวมถึงสมาชิกอื่น ๆในครอบครัว
สาหรับคนพิการภายหลัง เคยทากิจวัตรประจาวัน ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้มาก่อน เมื่อไม่สามารถทาได้
เหมือนเดิม ทาให้รู้สึกว่าความสามารถด้อยลง คุณค่าลดลง ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต การเรียน การประกอบ
อาชีพ และการใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคม อาจจะต้องใช้เวลา และแรงบันดาลใจเพื่อให้สามารถฟื้นคืนพลัง
ใจ เพื่อให้เขาสามารถทาสิ่งทีเ่ คยทาได้ใกล้เคียงความสามารถเดิมมากที่สุด
4. ความแตกต่างของคนพิการแต่กาเนิด และคนพิการภายหลัง
ความผิดปกติแต่แรกเกิดบางอย่างสามารถแก้ไขได้ หรือใกล้เคียงปกติ เช่นปากแหว่ง เพดานโหว่ ส่วน
ที่แก้ไขไม่ได้ เช่น ร่างกายแคระแกรน ตาบอด หูหนวกแต่กาเนิด พ่อแม่จะเกิด”ปฏิกิริยาเผชิญกับภาวะ
เจ็บป่วยหรือความพิการ” (Reaction to illness or disabilities) อันเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไป สาหรับตัว
เด็กเองยังไม่เข้าใจถึงความผิดปกติ เพราะเด็กรับรู้ตัวตนของตัวเองแบบที่เป็นอยู่ ยังไม่เปรียบเทียบตัวเองกับ
คนอื่น ๆ
แต่สาหรับคนพิการที่เกิดความพิการภายหลัง กล่าวคือพัฒนาการ การเจริญเติบโตเป็นปกติตามวัย
ตามศักยภาพ แต่ช่วงหนึ่งเกิดเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จนความสามารถเดิมลดลง หรือหายไป ต้องรับการรักษา
ตัว และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อฟื้นฟูความสามารถที่เคยทาได้มาก่อน เช่น เคยเดินได้ แต่เมื่อบาดเจ็บไขสันหลัง
เดินไม่ได้ หรืออัมพฤกษ์ระยะแรกเดินไม่ได้ หากฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จะสามารถดาเนินชีวิตได้ดีขึ้น
หรือใกล้เคียงปกติ โดยมีอุปกรณ์ช่วย แต่ที่สาคัญคือสภาพจิตใจ เพราะในระยะที่มีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ครอบครัว ญาติ คาดหวังให้รอดจากการเสียชีวิต แต่เมื่อกลายเป็นความพิการ ญาติจะมุ่งเน้นไปที่ ความ
บกพร่องทางร่างกาย ที่จะต้องดูแลกันต่อไประยะยาว การเผชิญกับคาว่า”พิการ” เป็นเรื่องยาก และต้องผ่าน
ระยะของการปรับตัวเพื่อให้ยอมรับความพิการและ การฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไป
5. ปฏิ กิ ริ ย าของการเผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยและความพิ ก ารของพ่ อ แม่ เ ด็ ก พิ ก าร กั บ คนพิ ก าร
ภายหลัง กับบทบาทนักสังคมสงเคราะห์
จากแนวคิดปฏิกิริยาเศร้าโศกจากการสูญเสีย ของ Kubler-Ross แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้
1. ช็อค และปฎิเสธ (Shock/Denial) ในขั้นตอนนี้ พ่อแม่เด็กพิการ และคนพิการภายหลัง จะปฏิเสธ
ว่าเป็นเรื่องไม่จริง หมอวินิจฉัยผิดพลาด ระยะนี้ทั้งคนพิการและพ่อแม่ มักจะไม่รับฟังสิ่งที่แพทย์บอก หรือ
ช็อก ไม่รับรู้
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์กับพ่อแม่เด็กพิการ ในขั้นตอนนี้
 หากนักสังคมสงเคราะห์ จะบอกผลการตรวจวินิจฉัยความพิการ ควรต้องเตรียมตัวรับมือกับ
การปฏิเสธของพ่อแม่ด้วยท่าทีที่เข้าใจ
 ให้พ่อแม่ได้ระบายความรู้สึก
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แนวทางการทางานกับคนพิการในภายหลัง
 ระยะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลควรเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง หมายถึงผู้ป่วยที่
ผ่านพ้นภาวะวิกฤติ มีอาการคงที่ จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
โรงพยาบาลจนถึงบ้าน และชุมชน
 การส่งกลับไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลชุมชน ใกล้บ้าน และนัดมาตรวจเป็น
ระยะ
 การเตรียมที่บ้าน ได้แก่การปรับสภาพบ้านของคนพิการ เช่นการนอนเตียง เพื่อสะดวกในการ
ลุกนั่ง หรือคนดูแลสามารถช่วยเหลือได้ หรือการเตรียมการเรื่องการขับถ่าย การทาความ
สะอาด การใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูป การจัดท่าทางการนั่ง นอน การเคลื่อนย้ายตัวเองจากเตียงมาที่
รถเข็น หรือโต๊ะในบ้าน การจัดการเรื่องอาหาร คนดูแล
 การเตรียมรับมือกับอารมณ์ของผู้ป่วยและผู้ดูแล
2. โกรธ (Anger) เป็นความรู้สึกที่ เกิดขึ้น จากความเจ็บปวดในการสู ญเสียผิดหวังจนกลายเป็นความ
โกรธ โกรธตัวเอง โกรธคนอื่นที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้นเหตุของความพิการ ถ้าเป็นกรณีของพ่อแม่เด็ก
พิการ โกรธสามี หรือภรรยา ที่ทาให้ลูกเกิดมาเป็นเช่นนี้ หรืออาจโกรธแพทย์ พยาบาลที่ทาคลอด จนเกิดกรณี
ฟ้องร้องกันมากขึ้น หรือถึงขั้นคิดทาร้าย ช่วงนี้คู่สามีภรรยามักจะทะเลาะเบาะแว้งกัน พ่อแม่บางคนที่ไม่
สามารถผ่ า นระยะนี้ ไ ปได้ อ าจจะปฏิ เ สธที่ จ ะเลี้ ยงดู บุ ต ร หลายครอบครั ว ส่ง เด็ ก ไปอยู่ กั บ ปู่ ย่ า ตายายที่
ต่างจังหวัด หรือญาติพี่น้องต้องเข้ามาเลี้ยงดูแทน หรือปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูแลลูกเป็นหลัก และมีข้ออ้าง
ว่าต้องทามาหากินเพราะค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เด็กพิการกลุ่มนี้จึงเป็นเด็กที่ถูกละเลยโดยไม่ตั้งใจ หรือ ในครอบครัว
ที่ฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถจ้างพี่เลี้ยงหลายคน แต่ไม่เลี้ยงเองแบบทุ่มเท จนเด็กผูกพันกับพ่อแม่น้อยกว่าพี่
เลี้ยง
แต่หากเป็นคนพิการภายหลัง จะโกรธตั วเองที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความพิการหรือ
เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะโกรธคู่กรณี หรือบางครั้งโกรธคนที่ไปช่วย หรือแพทย์ที่ทาการรักษา พฤติกรรมที่
แสดงออกในระยะนี้คือหงุดหงิด ฉุนเฉียวกับทุกคน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรักษา ไม่อยากดูแลตัวเอง
หรืออาจถึงอาละวาด โวยวาย ควบคุมอารมณ์โกรธตัวองไม่ได้
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 รับฟัง และสะท้อนอารมณ์ เพื่อให้คลายความโกรธ โดยไม่โต้แย้ง
 ให้คาปรึกษาคนรอบข้างเพื่อรับมือกับอารมณ์โกรธ ไม่โต้ตอบ ไม่พยายามอธิบาย
3. ซึ ม เศร้ า (Depress) ระยะนี้ เ ป็ น ช่ ว งส าคั ญ ที่ พ่ อ แม่ เ ด็ ก พิ ก าร และคนพิ ก ารภายหลั ง รู้ สึ ก หดหู่
ซึมเศร้า ไม่อยากทาอะไร บางคนอยากตาย เศร้า พ่อแม่ของเด็กพิการในระยะนี้จะกลับมาเป็นทีมเดียวกัน
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ปลอบประโลมกันและกัน หรือกลับมาโทษตัวเองที่ทาให้ลูกมีความพิการ และมักจะหมดเรี่ยวแรงจะพาลูกพบ
แพทย์หรือไปกระตุ้นพัฒนาการ สุขภาพกายและจิตของแม่และพ่ออาจจะแย่ลงไปด้วย
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 ควรให้ครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ ได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกันและมี
ความเข้มแข็ง มีทักษะการดูแลเด็กพิการได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรเลือกครอบครัวที่เคยเผชิญ
สถานการณ์คล้ายกัน ฐานะเศรษฐกิจ ความรู้ วิถีชีวิตใกล้เคียงกันเพื่อให้คุยกันอย่างเข้าใจ
และพร้อมรับฟัง ให้คาแนะนากับพ่อแม่เด็กพิการรายใหม่แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
สาหรับคนพิการภายหลัง จะปรากฏอาการต่าง ๆ เช่น นอนร้องไห้ เศร้าจนไม่อยากกินอาหาร นอน
ไม่หลับ ไม่อยากคุยกับใคร นอกจากนี้ยังจะมีความรู้สึกกลัว รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย หวาดหวั่น กังวลว่าต่อไป
ชี วิ ต จะเป็ น อย่ า งไร จะเป็ น ภาระของครอบครั ว มากน้ อ ยเพี ย งใดหรื อ คู่ ชี วิ ต จะทิ้ ง ร้ า งไป บางคนเล่ า
ประสบการณ์ตัวเองว่าเคยคิดฆ่าตัวตายหนีความพิการ หนีการเป็นภาระของครอบครัว แต่ไม่สาเร็จ คนพิการ
คนหนึ่งที่เคยคิดฆ่าตัวตาย ไม่สาเร็จ หลังจากปรับตัวได้แล้ว ได้กล่าวไว้ว่า “เคยคิดว่า เราแย่ถึงขนาดจะฆ่าตัว
ตาย ยังไม่มีปัญญา แล้วจะไปทาอะไรได้”
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 เอาใจใส่ความรู้สึก ของคนพิการ หากเศร้าเสียใจมากจนไม่สามารถยอมรับการรักษาต้อง
ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์เพื่อให้ยานอนหลับ ยาปรับสภาพอารมณ์ ที่
และหากไม่สามารถปรับตัวได้ควรพบจิตแพทย์ ซึ่งจะอาจจะช่วยโดยให้ยาลดภาวะซึมเศร้าสัก
ระยะ
 ให้คาแนะนาคนรอบข้าง ระมัดระวังการพูด และท่าที ไม่ประชดประชัน ไม่บังคับควบคุม
หรือพูดแบบกดดัน หรือเรียกร้องคนพิการ และต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลคนพิการ
 แนะนาญาติให้รับความรู้จากหน่วยเตรียมผู้ป่วยกลับบ้าน หรือทีมเยี่ยมคนพิการในชุมชน
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะการดูแลคนพิการ
4. ต่ อ รอง (Bargaining ) เป็น กลไกตามธรรมชาติที่ เ กิ ดกั บทุ ก คนในเวลาที่ อ่ อนแอ บางคนจะเกิ ด
ความคิดว่า ถ้าฉันทาตามความเห็นของคนนี้ ลูกจะหายเป็นปกติ หรือบางคนอาจรอความหวังจากสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ พระหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบนบานศาลกล่าว บางครอบครัวเปลี่ยนหมอ เปลี่ยนโรงพยาบาล
ซื้อยาหรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรต่าง ๆ เท่าที่กาลังจะมีกาลังทรัพย์และความเชื่อและคาแนะนาจาก
ผู้มีประสบการณ์ตลอดจนญาติ คล้ายกับการต่อรองกับโชคชะตา หรือปาฏิหาริย์ หากพ่อแม่เด็กพิการติดอยู่ใน
ระยะนี้นาน ผลเสียก็จะเกิดกับเด็ก คือการขาดโอกาสในการส่งเสริมพั ฒนาการอย่างถูกวิธี การทุ่มเทเงินทอง
ทรัพย์สินจะหมดไปโดยไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ บางครอบครัวกลายเป็นวิกฤตการเงินในครอบครัว หรือไม่ก็มี
ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ฝึกพัฒนาการลูกเต็มบ้าน แต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง จริงจัง พาลูกไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการ
ทุกวันจนลูกและตัวเองเหนื่อย ด้วยหวังว่าลูกกลับเป็นปกติได้ หวังปาฏิหาริย์ หรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่มีศัพท์
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เรียกกันในหมู่พ่อแม่และคนทางานด้านเด็กพิการว่า “ไปช้อปปิ้ง” แต่ถ้าเป็นคนพิการภายหลัง ระยะนี้เป็น
ระยะที่ทุ่มเทเงินทองหาหมอดี ๆ ไปวัดดัง หาหมอพื้นบ้าน ซึ่งบางเรื่องขัดแย้งกั บแพทย์แผนปัจจุบัน เช่นไปให้
พระรดน้ามนต์พระให้ตัดเฝือกทิ้ง เมื่อถึงเวลานัดไม่กล้าไปพบแพทย์เกรงจะถูกตาหนิ แต่ก็จัดหาอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการมากมายไว้ที่บ้าน ระยะนี้จะหมดเงินทองไปมากพอสมควร และไม่สามารถจะห้าม
ปรามได้เพราะเป็นความหวังที่จะต่อรอง
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 ควรให้คาแนะนาอ้อมๆ เช่นให้ข้อคิดว่าสิ่งใดพิสูจน์ได้ เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิธีที่ไม่
อันตราย และทาให้สบายใจขึ้น ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป และคอยย้าให้ทาควบคู่ไปกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวทางที่แพทย์แนะนา เพื่อรักษาความไว้วางใจของคนพิการและ
ครอบครัวที่มีต่อนักสังคมสงเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์ในการทางานในอนาคต
5. ขั้นตอนการยอมรับ (Acceptance) เป็นระยะที่สภาพจิตใจให้กลับมายอมรับความพิการได้ ซึ่ง
แต่ละบุคคลใช้เวลาไม่เท่ากัน ขึ้นกับบุคลิกภาพเดิม สติ สาหรับพ่อแม่ของเด็กพิการแต่กาเนิด ความหมายของ
การ”ยอมรับ” กับ”ยอมจานน” ใกล้เคียงกันมาก จนทั่วแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะ”ยอมจานน” ยังไม่
ถึ ง กั บ ยอมรั บ ความพิ ก ารได้ ยอมรั บ ที่ ลู ก บกพร่ อ ง ยอมจ านน แต่ ยั ง ไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะหา”หมอเก่ ง ๆ” หรื อ
“สถานพยาบาลดี ๆ” แบบเผื่อฟลุ๊ก แต่หยุดการช้อปปิ้งระยะหนึ่ง ถ้ายอมรับได้จริง จะมีความสุขขึ้น แต่ถ้า
ยอมจานน จะหยุด กระตุ้นพัฒนาการลูก หรือบางคนกลายเป็นความท้อแท้ กลับไปอยู่ในภาวะซึมเศร้าอีก
เพราะคิดว่าลูกคงพัฒนาได้เท่านี้ จะทาให้การเลี้ยงดูเด็กพิการแบบ”เด็กป่วย” คือ ระมัดระวังไม่ให้ทาอะไร
ไม่ให้ไปไหนมาไหน ด้วยกลัวจะถูกลม ถูกฝน รับเชื้อโรค นอกจากไปโรงพยาบาล
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 ให้คาปรึกษา คือการชวนพ่อแม่ทบทวนความจริง มองต่างมุ มที่เคยมอง มองหาข้อดีของ
การมีลูกพิการ เช่น ทาให้มีความอดทน อดกลั้นมากขึ้น ควบคุมตัวเอง สามีภรรยายกลับ
มาใกล้ชิดกัน คุยกัน หรืออาจจะใช้วิธีการให้คาปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ในกลุ่มครอบครัวเด็ก
พิการก็ได้
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและความพิการ แนวทางการรักษาฟื้นฟู พัฒนา การสร้างเป้าหมาย
ชีวิตให้ลูก แนะนาให้พ่อแม่ฝึกลูกด้วยตนเอง ใช้การสื่อสารเชิงบวก รับฟังความต้องการ
ของลูก ซึ่งไม่ได้หมายถึงการตามใจ สร้างวินัยเชิงบวกเช่นเดียวกับการเลี้ยงเด็กทั่ว ๆ ไป
 การบริหารจัดการเวลา การจัดการตัวเอง และสมาชิกครอบครัว การจัดการการเงิ นใน
ครอบครั ว ลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จ าเป็ น การเตื อ นให้ พ่ อ แม่ นึ ก ถึ ง ชี วิ ต คู่ นึ ก ถึ ง อนาคตลู ก
คนอื่น ๆ ชีวิตส่วนตัวที่หายไป รวมถึงการพักผ่อน เพื่อเพิ่มกาลังใจให้ตัวเอง
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสาหรับการยอมรับที่เข้าใจอย่างแท้จริงคือ “ความสุขของเด็กพิการและครอบครัว”
เพราะถ้ า เด็ ก มี ค วามสุ ข เจ็ บ ป่ ว ยน้ อ ยลง พ่ อ แม่ ก็ มี ค วามสุ ข ขึ้ น มองลู ก อย่ า งเห็ น การเปลี่ ย นแปลง
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กระบวนการนี้นักสังคมสงเคราะห์อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ต่อเนื่อง สม่าเสมอสักระยะจนครอบครัว หรือคน
พิการ เข้าใจ ยอมรับ และพูดถึงความพิการด้วยอารมณ์ปกติได้
สาหรับคนพิการภายหลัง ระยะจากภาวะซึมเศร้ามาสู่การยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง เข้าใจ
ชีวิตที่เป็นทุนเดิม และอาจจะต้องอาศัยแรงบันดาลใจ จากคนพิการที่เป็นตัวอย่าง คาสอนทางศาสนาที่ตนเอง
นับถือ คาคมที่อ่านพบหรือมีคนพูดให้ฟัง หรือบางคนที่ เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะมีความรักความห่วงใยต่อ
ลูก และคู่ชีวิต หรือ พ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจให้หยุดเศร้าโศก เตรียมตัวเพื่อคิดทางออก ทางเลือกชีวิตใหม่
ต่อไป
แนวทางการทางานของนักสังคมสงเคราะห์
 ควรหา”ตัวช่วย” คือคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงเพื่อเล่าเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจให้คน
พิการ”ฮึด”สู้ต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นคนพิการที่มีประสบการณ์ วัย อาชีพ การศึกษา หรือมีวิถี
ชีวิตคล้ายกัน หรือไม่เหมือนแต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ถ่ายทอดพลังได้ และ
อาจจะต้องให้มีการพบกันหลายครั้ง ทั้งการพบตามลาพัง หรือการพบพร้อมกับสมาชิกอื่นใน
ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่คนพิการวัยหนุ่มสาว หรือวัยทางาน อยากคุยกับ ”ตัวช่วย” ตามลาพัง
ซึ่งทางวิชาการเรียกว่า “การให้คาปรึกษาฉันเพื่อน”(Peer counseling) เพื่อนพูดคุยทาให้
คนพิการรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีคนที่เข้าใจ จัดให้คุยกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้
แต่ควรจัดในสถานที่ไม่เปิดสาธารณะ หรือจัดให้ห้องเฉพาะได้ หรืออาจจะขอให้ไปเยี่ยมที่
บ้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ และควรมีการกาหนด
ระยะเวลาในการให้คาปรึกษาแต่ละครั้ง
โดยทั่วไปหากต้องเผชิญความสูญเสียหรือความพิการหรือมีลูกพิการ คนทั่วไปจะสามารถปรับตัวปรับ
ใจดารงชีวิตต่อไปปกติได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากที่รับรู้ ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ควรทางาน
อย่างต่อเนื่อง และหากบุคคลใดยังคง”ติด”อยู่ในระยะใดนานเกินไปอาจจะต้องใช้ศิลปะในการเจรจาโน้มน้าว
ให้ได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ พ่อแม่เด็กพิการบางคนแม้ลูกจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่ก้าวข้ามความ
พิการ มักหาความสุขในชีวิตได้ยาก หรือปิดกั้นตัวเองไม่ออกจากบ้าน เช่นเดียวกับคนพิการภายหลัง ถ้าปิ ด
กั้นตัวเองเป็นระยะเวลานาน ๆ เพราะ 5 ขั้นตอนนี้ อาจจะเกิดขึ้นซ้าได้ หรือเกิดสลับกันได้ เช่น เศร้า แล้ว
โกรธ หรือโกรธและพยายามต่อรอง ยอมรับได้สักระยะแล้วกลับไปเศร้าใหม่
นับเป็นงานท้าทายนักสังคมสงเคราะห์ที่จะ”ฟื้นคืนพลัง” พ่อแม่เด็กพิการและคนพิการภายหลังให้
ยอมรับความพิการได้อย่างแท้จริง และเดินหน้าที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่อย่างมีความสุขได้ต่อไป
6.

การปรับตัว สู่การฟื้นคืนพลัง และการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
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เมื่อเด็กพิการ หรือคนพิการแต่กาเนิด พ่อแม่ และคนพิการภายหลัง เกิดปฏิกิริยาเผชิญกับความพิการ
หรือความเจ็บป่วย(Reaction to illness or disabilities) แนวคิดของ Lazarus และ Folkman แบ่งวิธีการ
เผชิญปัญหาเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่ปัญหา (problem-focused coping)
เป็นวิธีการเผชิญปัญหาที่ใช้เพื่อพยายาม เข้าใจปัญหาให้ชัดเจนแก้ปัญหา พิจารณาว่าปัญหาคืออะไร
สาเหตุมาจากอะไร การมองหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ พิจารณาน้าหนักของข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก และ
เลือกสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติได้จริง มุ่งแก้ไขปรับเปลี่ยนที่สถานการณ์ หรือพฤติกรรมของผู้อื่นหรือมุ่งแก้ที่ตนเอง
โดยนักสังคมสงเคราะห์ทางานกับพ่อแม่เด็กพิการแต่กาเนิดโดย
1.1 กระตุ้นให้พ่อแม่เด็กพิการพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปัญหาความต้องการของตนใหม่
ในกรณีของพ่อแม่เด็กพิการ นักสังคมสงเคราะห์จะมีบทบาทในการ ให้ข้อมูล ให้ความรู้ข้อมูล
เรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้อมูลขั้นตอนการรับบริการต่าง ๆ
1.2 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการจาเป็น สาเหตุ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา กาหนด
แนวทางการแก้ไข โดยกาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาเด็กพิการ
1.3 ร่วมกันจัดทาทาแผนชีวิต ( Life plan) ที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะมีทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ คือช่วยประสานทรัพยากร วิเคราะห์ศักยภาพ
วิธีการเข้าถึงทรัพยากร และประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการ
ตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้
1.4 กระตุ้นสนับสนุนพ่อแม่เด็กพิการลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตั้งแต่การจัดการภายในบ้าน การ
ดูแลลูก การทางานกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกได้รับบริการรักษา ฟื้นฟู พัฒนาอย่างดีที่สุด
จากประสบการณ์พบว่า ในระยะการปรับตัวเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา ถ้าผ่านขั้นตอน
การยอมรับแล้วระดับหนึ่ง หากพ่อแม่เด็กพิการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับความรู้จาก
ครอบครัวอื่น ๆ ตลอดจนได้รับการชี้แนะ สนับสนุนจากนักวิชาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการและวิถีชีวิต พ่อแม่ จะสามารถบริหารจัดการในครอบครัว เรื่องการเลี้ยงดูลูกพิการ
และลูกคนอื่น ๆได้ดีขึ้น สัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวดีขึ้น ความเครียดจะลดลง การรับมือ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น และจะหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่าพึ่งการตัดสินใจจากนักวิชาชีพอื่น ๆ การช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กพิการแต่กาเนิดและ
พ่อแม่
สาหรับคนพิการภายหลัง กับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจะมีความ
ขัดแย้งในตัวเองพอสมควรเนื่องจากคิดวางแผน ตัดสินใจได้ แต่การลงมือทาต้องอาศัยคนอื่น
อาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก เป็นผู้ดาเนินการ แต่ความเห็นของคนเหล่านั้น
อาจจะไม่เหมือนกับคนพิการ หรือมีความคาดหวังกันและกันแต่ไม่ปรึกษากัน เช่น แพทย์นัดไป
ทากายภาพบาบัดทุกวัน ภรรยาต้องทางานไม่สามารถจะพาไปได้ หรือต้องลางานเพื่อพาสามีไป
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ทากายภาพบาบัด ด้วยความเกรงว่าครอบครัวจะขาดรายได้ คนพิการจึงไม่ได้ทากายภาพบาบัด
อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความพร้อมที่จะทากายภาพบาบัด คนพิการอาจจะรู้สึกอึดอัด “ไม่
ทันใจ” การทางานของนักสังคมสงเคราะห์ ดาเนินการได้โดยช่วยเป็นตัวกลางให้ครอบครัว และ
คนพิการได้พูดคุย วางแผนร่วมกัน ลดความคาดหวังกันและกัน จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง
คนพิการกับผู้ดูแล และสมาชิกครอบครัวลงได้บ้าง การที่อยู่บ้านด้วยกันตลอดเวลา จึงเป็นไปได้
ยากที่จะไม่มีความขัดแย้ง นักสังคมสงเคราะห์จึงต้องให้คาปรึกษาทั้งคนพิการ และผู้ ดูแล เพื่อ
ความเข้าใจกันและกันรับฟังกัน จัดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้พร้อมสนับสนุนการฟื้น
คืนพลังของคนพิการ
1.5 ร่วมกันติดตามและประเมินผลที่ได้ดาเนินการไป ตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการของคน
พิการ หรือไม่ หรือถ้าไม่สอดคล้องกับความต้องการจะปรับปรุงแผนงาน หรือเป้าหมายอย่างไร
2. รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ (emotion-focused coping)
เป็นรูปแบบการเผชิญปัญหา เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดเพื่อจัดการกับอารมณ์ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความโกรธ ความเศร้า ความสงสัยไม่แน่ใจ คับข้องใจ ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจ
ต่าง ๆ วิธีการฝึกเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานอารมณ์
จิตใจดั้งเดิมของคนพิการด้วย ถ้าเป็นเด็กพิการแต่กาเนิด อิทธิพลจากการเลี้ยงดูจะส่งผลต่อรูปแบบการเผชิญ
ปัญหาของเด็กพิการ เช่น ถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป เมื่อเด็กต้องฝึกทักษะต่าง ๆ โดยที่เด็กไม่
เข้าใจหรือกลัวจนร้องไห้ พ่อแม่ก็มักใจอ่อน ไม่ให้นักวิชาชีพฝึกลูก เด็กจึงเรียนรู้ที่จะเอาชนะด้วยการร้องไห้
เสียงดัง ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสที่จะฟื้นฟู วิตกกังวลที่จะต้องพบเจอคนใหม่ ๆ เมื่อต้องไปโรงเรียน ออกสู่
สังคมก็จะปรับตัวยาก ตัดสินใจแก้ปัญหาไม่ได้ พึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา พ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกเป็นเด็กแม้ว่าจะอายุ
มากขึ้นแล้วก็ตาม โอกาสที่จะเข้าสังคมไม่มากนัก โดยเฉพาะเด็กที่ไม่เข้าเรียน เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงปรับตัว
ยาก ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีน้อย เพราะขาดประสบการณ์ชีวิต ขณะเดียวกันต้องผ่านการ
ปรับตัวในรูปแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางใจ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง คิดบวกว่าการมีลูก
พิ ก ารมี ข้ อ ดี ท าให้ ตั ว เองเป็ น คนดี ขึ้ น ซึ่ ง จะลดความวิ ต ก ไม่ ส บายใจ คั บ ข้ อ งใจ รวมถึ ง การมี เ พื่ อ นที่
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ด้วยเป็นพ่อแม่เด็กพิการด้วยกัน จะทาให้เกิด
พลัง และถ่ายทอดพลังซึ่งกันและกัน
จากประสบการณ์ผู้เขียนพบว่าขั้นตอนการเผชิญภาวะวิกฤตและการปรับตัวของพ่อแม่เด็กพิการแต่
กาเนิด อาจจะวนไปวนมาได้
หากพ่อแม่ยังมีความมั่นคงในอารมณ์ไม่มากพอ จาเป็นต้องสนับสนุนทางจิตใจ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง และพบว่าถ้าพ่อสามารถปรับตัวยอมรับลูกได้ดี จะช่วยเป็นหลักให้แม่ได้ทั้ง
การลงมือทา และกระบวนการทางความคิดจะช่วยให้ครอบครัวมีพลังพร้อมเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆในอนาคต
หากเด็กพิการแต่กาเนิดถูกเลี้ยงดูแบบให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดมาตั้งแต่ต้น เช่น ไม่มีแขน แต่สามารถ
ฝึกการใช้ช้อนตักอาหารด้วยเท้าแทนได้ ทากิจวัตรประจาวันได้ ได้ไปโรงเรียน ได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมทั่วไป
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ก็จะมีประสบการณ์ และ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบปกป้องที่ ต้องพึ่งพิงพ่อแม่
ตลอดเวลา การปรับกระบวนการทางความคิดเพื่อให้มองเรื่องการมีลูกพิการเป็นเรื่องบวก คิดบวกที่จะได้มี
ความรู้ใหม่ๆ คิดบวกที่ทาให้ครอบครัวรักกันมากขึ้น คิดบวกที่ทาให้ลูกที่มีความพิการเป็ นศูนย์กลางความรัก
ของคนทั้งบ้าน คิดบวกที่พิสูจน์ความอดทน ความเพียรของพ่อแม่
สาหรับคนพิการภายหลัง รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทางอารมณ์ เป็นการฟื้นคืนพลังด้าน
จิตใจซึ่งไม่ง่ายนัก และมักวนไปมาใน 5 ขั้นตอนการปรับตัวกับความสูญเสียที่กล่าวแล้วข้างต้น นักสังคม
สงเคราะห์ต้องคานึงถึงความรู้สึกของคนพิการซึ่งมีความอ่อนไหวอย่างมาก เพราะคนพิการภายหลังเคยดาเนิน
ชีวิตด้วยตนเอง ตัดสินใจได้ด้วยตนเองตามวัย ตามศักยภาพ ไปไหนมาได้ ด้วยตนเอง แต่เมื่อเป็นคนพิการ ย่อม
เกิดภาวะอารมณ์โกรธ กังวล เศร้า ไม่ได้อย่างใจ ขัดเคืองใจ น้อยใจอย่างรุนแรง การเผชิญกับอารมณ์ต่างๆ
เหล่านี้ คนพิการควรมีโอกาสระบายออก และ ทบทวนตัวเอง ทบทวนเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือปรับ
เป้าหมายใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนาไปสู่การเห็น
คุณค่าในตัวเอง เป็นการฟื้นคืนพลัง (Resilience Quotient) ในตัวของคนพิการเอง
การฟื้ น คืนพลั ง (Resilience Quotient) คือ ความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ของบุคคลที่สามารถ
ยืดหยุ่น ปรับตัว ฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็วภายหลังเหตุการณ์วิกฤติหรือสถานการณ์ที่
ยากลาบาก เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้โดยไม่จมอยู่กับความทุกข์ และดาเนินชีวิตต่อไป (กรมสุขภาพจิต, 2554)
คุณสมบัติของคนที่มีความสามารถในการฟื้นคืนพลังใจ เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ และคณะ (2550: 162)
กล่าวถึงคุณสมบัติของคนที่มีความหยุ่นตัวในภาวะวิกฤติหรือมี ความสามารถในการฟื้นคืนพลังจากสภาวะ
วิกฤติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติเหล่านี้ได้จากประสบการณ์ของชีวิต จากการเลี้ยงดูของครอบครัว ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ดารงชีวิตที่เป็นทุนเดิม ดังนี้
1. มีประสบการณ์ในการเผชิญหรือเอาชนะความทุกข์ยากมาบ้างแล้ว การที่คนเราผ่านความทุกข์
ยากมาก่อน เมื่อต้องกลายเป็นคนพิการ การมีประสบการณ์ในอดีตที่เคยเอาชนะความทุกข์ยากมา ช่วยให้ผ่าน
ไปได้เร็วขึ้น
2. มีมุมมองทางบวก มองส่วนที่เป็นประโยชน์ ส่วนที่ดีที่เหลืออยู่ การมองหาส่วนดี ที่เหลืออยู่เป็น
เรื่องสาคัญมากสาหรับคนพิการภายหลัง และพ่อแม่ของเด็กพิการ ในการที่จะช่วยให้เกิดพลังเพื่อพัฒนาสิ่งดี
และค้นหาสิ่งดีใหม่ๆ ในตัวคนพิการ
3. มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้
4. เข้าใจตัวเอง รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง ควบคุมอารมณ์และความคิดของตัวเองได้ คุณสมบัติข้อ
นี้เป็นสิ่งที่ดีสาหรับทุกคนเพราะจะทาให้เกิดความสงบในจิตใจ ลดการปะทะซึ่งถ้าคนนั้นถูกเลี้ยงดูมาให้รู้จัก
จุดอ่อน จุดแข็ง และวิธีการควบคุมตัวเอง จะทาให้เขามีชีวิตอย่างสงบสุข เข้าใจตัวเอง
5. รู้จักสร้างพลังใจให้ตัวเองได้ ล้มแล้วลุกได้ การสร้างพลังใจตัวเอง เป็นเรื่องที่ต้องฝึกมาตั้งแต่วัยเด็ก
ที่จะ “แพ้เป็น” เปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นพลังได้
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6. มีทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง ขอความช่วยเหลือ เป็นคุณสมบัติที่มาจากการเลี้ยงดู และการ
ฝึกฝน จากการท างาน การอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคม คนพิการภายหลังบางคนมีทักษะการสื่ อสารมากขึ้น
หลังจากได้รับการ counseling และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group support)
7. มีทักษะในการจัดการปัญหา พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด ทักษะการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
เผชิญกับปัญหาแม้วา่ จะแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด แต่สามารถคลี่คลายได้บางระดับ
8. มีสัมพันธภาพที่ดีและราบรื่นกับคนใกล้ชิด มีบุคคลเป็นที่ปรึกษา มีความไว้วางใจคนใดคนหนึ่งที่
จะเล่าเรื่อง หรือขอคาปรึกษา
9. มีอารมณ์ขัน
ในแต่ละคนอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติครบทุกข้อ แต่สามารถสร้างได้ เพื่อให้เป็นคุณสมบัติติดตัว
ช่วยให้คนนั้นมีความสุขมากขึ้น มีพลังในตัวเองที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ นักสังคมสงเคราะห์ที่
ทางานกับครอบครัวคนพิการ และ คนพิการภายหลัง พบว่าการเกิดความรู้ ทักษะจากการแก้ไขปัญหา การ
ควบคุมอารมณ์ตัวเอง การเปิดความคิดรับสิ่งใหม่ๆ และที่สาคัญคือฝึกฝนในสถานการณ์จริงสม่าเสมอ จะเป็น
การฟื้นคืนพลัง และเสริมพลังคนพิการแบบค่อยเป็นค่อยไป
แนวทางการฟื้นคืนพลัง และการเสริมพลังคนพิการ คนพิการแต่กาเนิด และคนพิการภายหลัง
คนพิการแต่กาเนิด
1. ทางานกับครอบครัว เน้นการประคับประคอง เปิดใจ สร้างความไว้วางใจ ผ่านระยะ ช็อค โกรธ
ซึมเศร้า ต่อรอง จนถึงการยอมรับลูก ยอมรับความพิการ โดยใช้เวลาให้สั้นที่สุด นักสังคมสงเคราะห์ต้องทาให้
พ่อแม่ ไว้วางใจที่จะเล่า ระบายความรู้สึก และถ้าไม่เกินกาลัง ไม่มีอันตราย ควรปล่อยให้พ่อแม่ได้ลองวิธีของ
ตนเองขณะเดียวกัน ควรมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนกับครอบครัวอื่นเป็นระยะ ๆ
2. ทางานความคิดอย่างเข้มข้น ให้คาปรึกษา สร้างกาลังใจ ให้มุมมอง ในระยะที่พ่อแม่ยอมรับลูกได้
พ่อแม่พร้อมเรียนรู้ รับฟังข้อมูลที่นักสังคมสงเคราะห์จะบอก รวมถึงการมีใจที่จะมองเป้าหมาย รับฟังความจริง
ว่าลูกจะไม่หายขาดได้ ซึ่ง ความรู้สึกแบบนี้อาจจะ”ขึ้นๆ ลงๆ” วันนี้รับได้ วันรุ่งขึ้นรับไม่ได้ อยู่สักระยะนัก
สังคมสงเคราะห์ควรให้พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่มีปัญหาคล้ายคลึง สถานภาพใกล้เคียงกันวิถชี ีวิตคล้ายกัน
และผ่านปัญหามาได้
3. จัดทาแผนชี วิต (Life plan) ส าหรับคนพิการและครอบครัวเพื่อกาหนดเป้าหมายการทางาน
แนวทางที่จะไปถึงเป้าหมาย ต้องมีการประเมินศักยภาพของเด็กพิการ คนพิการ และครอบครัว เพื่อจัดทา
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร การวางแผนจั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น การไปรั บ บริ ก ารจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ตลอดจนการบริหารจัดการของครอบครัวบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว โดยกาหนดเป็นแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
4. ดาเนินการตามแผน และการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายหรือ
ปรับแผน เพราะการทางานฟื้นคืนพลัง และเสริมพลังคนพิการเป็นการทางานระยะยาว
7.
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5. การประเมินผล แต่ละระยะ ซึ่งอาจจะเป็นแต่ละช่วงวัยของเด็กพิการจนถึงวัยผู้ใหญ่
แนวทางการทางานกับคนพิการภายหลัง
1. การทางานในระยะของการรักษา และเตรียมกลับบ้านที่เรียกว่า (Intermediate care)อย่าง
เข้มข้น เพื่อวางแผนการกลับบ้าน โดยเฉพาะการวินิจฉัยความพิการ ซึ่งต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เพราะแม้จะ
กลับบ้าน แต่คนพิการยังช็อคหรือปฏิเสธว่าความพิการไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งมักจะเป็นระยะใกล้จะกลับบ้าน การ
พูดคุยทาได้ยาก เพราะคนไข้อยากกลับบ้าน ระยะนี้ถ้านักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลควรให้คาปรึกษาคน
พิการ เพื่อให้ยอมรับสภาพการเจ็บป่วยที่อาจจะหลงเหลือความพิการ การอยู่กับสภาวะปัจจุบัน รักษาตัวเอง
ให้ดีขึ้น อาการคงที่สุขภาพแข็งแรงขึ้น และพร้อมต้อนรับหากต้องการข้อมูล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ
2. ควรเตรียมสมาชิกในครอบครัวเพื่อจัดการให้คนพิการอยู่ในบ้า นได้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อ
คนดูแลโดยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ ทากิจวัตรต่าง ๆ ในบ้านให้ได้ด้วยตัวเองมากที่สุด
แม้ว่าคนพิการยังไม่พร้อมจะทาอะไรด้วยตัวเองมากนัก จัดการเรื่องผู้ดูแลหลัก จัดหาวัสอุปกรณ์ที่จาเป็นและ
ช่วยเอื้อให้คนพิการ และผู้ดูแล
3. จัดทาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล (Individual Rehabilitation Program) ซึ่งต้องมี
การใช้เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ความต้องการ กาหนดเป้าหมายและจัดทาแผนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยมีโปรแกรมจากนักกายภาพบาบั ด หรือนักวิชาชีพอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและมาจากการมีส่วนร่วมของคนพิการ
และครอบครัว โดยเน้นให้คนพิการเป็นศูนย์กลางการทางาน
4. ดาเนินการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ติดตามความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผน หรือปรับ
แผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และศักยภาพของคนพิการ
5. ติดตาม ประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดคือคุณภาพชีวิตคนพิการ การอยู่อย่างปกติสุข
8.

บทเรียนจากการทางาน
จากการทางานด้านคนพิการของผู้เขียน ในบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในเรื่องของการช่วยปรับตัวกับ
ภาวะการเจ็บป่วยหรือความพิการ การฟื้นคืนพลังคนพิการพบว่า
1. เด็กพิการรู้สึกว่าตัวเองปกติ คนอื่นมองเขาไม่ปกติเอง
2. พ่อแม่เด็กพิการแต่กาเนิด ถ้ามีทุนเดิมของความเข้มแข็ง อยู่แล้วจะช่วยลูกได้เร็ว และการพัฒนาลูกจะ
ได้ผล
3. การที่เด็กพิการอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่า ตายาย ที่เลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป (Over protection)จะสร้าง
พลังในตัวเด็กพิการได้ยาก
4. คนพิการภายหลังจะฟื้นคืนพลังได้เร็ว ต้องมีทุนเดิมในตัวเอง มีจิตใจเข้มแข็ง มีความสามารถในการ
จัดการปัญหาในการดาเนินชีวิตที่ผ่านมา เมื่อเกิดความพิการต้องมีสถานการณ์ หรือบุคคล หรือ
9.
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แนวคิดคาคม ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ ก้าวข้ามความพิการ เพื่อไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนา
ตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
5. การให้คาปรึกษาของนักสังคมสงเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของการปรับตัวต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การให้คาปรึกษาให้ชัด ดังนี้

ตาราง ที่ 1 การให้คาปรึกษาพ่อแม่เด็กพิการและ คนพิการภายหลังของนักสังคมสงเคราะห์
ขั้นการเผชิญภาวะ
เป้าหมายการให้คาปรึกษา
เป้าหมายการให้คาปรึกษา
วิกฤตและการปรับตัว
พ่อแม่เด็กพิการแต่กาเนิด
คนพิการภายหลัง
ขั้นช็อค ปฏิเสธ
ให้คาปรึกษาเพื่อเตือนสติคนพิการหรือ เพื่อให้คนพิการตั้งสติ รับรู้ความพิการ
พ่อแม่เด็กพิการ
เกิดขึ้นจริง
ขั้นโกรธ
เพื่อให้ลดความโกรธ ใช้เหตุผลในการ เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ตนเองอยู่ ใ นอารมณ์ โ กรธ
พิจารณาอารมณ์โกรธ
ระบายอารมณ์โกรธ โดยไม่ก้าวร้าว ไม่
ทาร้ายตนเอง ผู้อื่น หรือทาลายข้าวของ
ขั้นซึมเศร้า
เป็ น การให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ ก าลั ง ใจ  เพื่อให้คนพิการมีกาลังใจ มองคุณค่า
มองเห็นคุณค่าของตัวเอง มองคุณค่า ของตั ว เอง มองโอกาสที่ จ ะท าให้
ของการมีลูกพิการ รวมถึงการเฝ้าระวัง ตัวเองดีขึ้น แข็งแรงขึ้น
ภาวะซึมเศร้าที่นาไปสู่การทาร้ายตัวเอง  เพื่อเฝ้าระวังการทาร้ายตนเอง การ
ทาร้ายลูก
รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองหมดคุ ณ ค่ า และไม่
ยอมรั บ การรั ก ษา หรื อ ไม่ ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการรักษา เพื่อให้คนพิการ
มองคุณค่าตนเอง มองความสามารถ
ที่ยังคงอยู่ ส่วนดี ๆ ในชีวิตที่ยังคงอยู่
ขั้นต่อรอง
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ จ ะท าหน้ า ที่ ใ ห้ เพื่อให้คนพิการรับรู้ ว่าเรื่องใด มีความ
ข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การหมด เป็ น ไปได้ หรื อ เรื่ อ งใดเป็ น เรื่ อ งไม่
เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ หรือต่อรอง น่าเชื่อถือ หรือทดลองได้โดยไม่เสียหาย
กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ งมงาย
มากนั ก หรื อ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ
กาลังใจ
ขั้นยอมรับ
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ใ ห้ ข้ อ มู ล ให้ เมื่อคนพิการพร้อมจะรับฟังข้อมูล นัก
คาปรึกษา เพื่อทบทวนความจริง เพื่อ สังคมสงเคราะห์จะเริ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
มองมุ ม ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม มองบวก ความพิการ แนวทางการรักษาฟื้นฟู สิ่ง
ประเมินศักยภาพตัวเอง มองเห็นคุณค่า ที่ต้องทา ตามลาดับ และการเตรียมตัว
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ขั้นการเผชิญภาวะ
วิกฤตและการปรับตัว

เป้าหมายการให้คาปรึกษา
เป้าหมายการให้คาปรึกษา
พ่อแม่เด็กพิการแต่กาเนิด
คนพิการภายหลัง
ตั ว เอง และก าหนดเป้ า หมายชี วิ ต ทั้ ง ที่ จ ะวนกลั บ ไปสู่ ร ะยะของความโกรธ
ของคนพิการ และครอบครัว
ความเสี ย ใจ หรื อ จะกลั บ ไปต่ อ รองอี ก
ครั้ ง หากขั้ น ตอนนี้ ค นพิ ก ารสามารถ
ผ่านไปได้ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
จะได้ ผ ล คนพิ ก ารจะฟื้ น คื น สภาพทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ

6. การเสริมพลังคนพิการและครอบครัวในสังคมไทยสาหรับนักสังคมสงเคราะห์ คือการทางานกับพ่อแม่
เด็กพิการแต่กาเนิด การให้คาปรึกษา ทาความเข้าใจกับความพิการ ทาความเข้าใจกับการปรับตัว
ของคนพิการ และครอบครัว การประสานทรัพยากรบนพื้นฐานสิทธิ และหากเป็นความต้องการ
เฉพาะบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ต้องค้นหาวิธีการ หรือหาผู้รู้เพื่อช่วยสนับสนุนอย่างเหมาะสม
สิ่งที่ควรทา
1. นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งความพิ ก ารทั้ ง มิ ติ ท างการแพทย์ และมิ ติ ท างสั ง คม รู้
พัฒนาการมนุษย์ เพื่อให้เช้าใจและประเมินศักยภาพแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง รู้เรื่องของสวัสดิการและ สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของคนพิการตามกฎหมาย
2. นักสังคมสงเคราะห์ต้องทางานความคิดกับคนพิการและครอบครัวเพื่อประคับประคอง สนับสนุน
จนกว่าจะเข้มแข็ง มีความพร้อมเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายอาจจะต้องทางานระยะยาว
3. คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ต้องกาหนดเป้าหมายร่วมกัน เป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ มี
แนวทางในการทางานเพื่อไปสู่เป้าหมาย และลงมือทาโดยคนพิการและครอบครัว
สิ่งที่ไม่ควรทา
1. คิดแทน หรือตัดสินใจแทนคนพิการว่าคนพิการควรได้สิ่งใด ต้องทาสิ่งใด
2. ทาให้ โดยคิดว่าคนพิการต้องการทาเช่นนั้น
3. ใช้ความสงสารเป็นฐานคิดในการทางานกับคนพิการ และครอบครัว
4. ทางานโดยใช้กรอบของระเบียบ หรือทรัพยากรที่มีเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ ซึ่งอาจจะไม่
สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการและครอบครัว ซึ่งต้องมีเครื่องมือการประเมินความต้องการและ
ประเมินผลหลังการดาเนินการ
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สรุป
บทความนี้เป็นการนาเสนอความรู้ประสบการณ์การทางานเสริมพลังคนพิการซึ่งเป็นมุมมองของนัก
สังคมสงเคราะห์ที่พบว่าการทางานเสริมพลังคนพิการแต่กาเนิด กับคนพิการภายหลัง มีความแตกต่างกัน คน
พิการแต่กาเนิดไม่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่อง ในขณะที่คนพิการภายหลัง เคยมีประสบการณ์ ทากิจวัตรต่าง ๆ ไป
ไหนมาไหนเองได้ คิดเอง ทาเองได้ การทางานเสริมพลัง ต้องทางานความคิดกับครอบครัวคนพิการ และ
ครอบครัว ตั้งแต่ระยะของการรับรู้ความพิการ ไปจนถึงระยะของการพร้อมเผชิญปัญหาภาวะวิกฤติต่าง ๆ และ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยา เรื่องของปฏิกิริยาเมื่อเผชิญภาวะเจ็บป่วย
เรื้ อ รั ง และความพิ ก าร (Reaction of illness or disabilities) หรื อ การเผชิ ญ กั บ ความสู ญ เสี ย ในแต่ ล ะ
ขั้นตอน บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์จะทาหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น ผู้ให้คาปรึกษา ผู้ประสาน
ทรัพยากร และเป็นผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด และการกระทาของพ่อแม่เด็กพิการ
ซึ่งจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูคนพิการแต่กาเนิด สรุปแนวทางการทางานกับคนพิการแต่กาเนิดและพ่อแม่ ดังนี้ 1)
ทางานกับครอบครัวก่อน เน้นการประคับประคอง เปิดใจ สร้างความไว้วางใจ เพื่อให้พ่อแม่ยอมรับลูก ยอมรับ
ความพิการ ปรับตัวกับความพิการก่อน 2)ทางานความคิดอย่างเข้มข้น ให้คาปรึกษา สร้างกาลังใจ ให้มุมมอง
จนพ่อแม่ยอมรับลูกได้ 3) จัดทาแผนชีวิต (Life plan) 4) ดาเนินการตามแผน และการติดตามผล อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เป็นไปตามแผน 5) การติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ ส่วนการทางานกับคนพิการภายหลัง ได้แก่ 1)
การทางานช่วงการดูแลระยะกลาง ของการรักษาตั้งแต่โรงพยาบาลจนกลับ บ้านอย่างเข้มข้น 2) ควรเตรียม
สมาชิกในครอบครัวเพื่อจัดการให้คนพิการอยู่ในบ้านได้อย่างเหมาะสม 3) จัดทาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ 4) ดาเนินการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 5) ติดตาม ประเมินผล
บทเรียนการทางานของนักสังคมสงเคราะห์กับงานเสริมพลังคนพิการ พบว่า เด็กพิการไม่ได้คิดเรื่อง
ความผิดปกติมากนัก แต่ถ้าเด็กพิการถูกเลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไปจะทาให้คนพิการแต่กาเนิด ปรับตัวยาก
พึ่งพิงพ่อแม่สูง คนพิการภายหลังจะฟื้นคืนพลังได้เร็ว ต้องมีทุนเดิมในตัวเอง เมื่อพิการแล้ว หากมีสถานการณ์
หรือบุคคล หรือแนวคิดคาคม ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ ก้าวข้ามความพิการ ได้ก็จะฟื้นฟูสมรรถภาพตนเอง
เพื่อให้กลับมาใช้ความสามารถของตนเองได้อีกครั้ง นักสังคมสงเคราะห์ ให้คาปรึกษาคนพิการภายหลัง ในแต่
ละระยะของการปรับตัวต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษาให้ชัด เจน การเสริมพลังคนพิการและ
ครอบครัวในสังคมไทยสาหรับนักสังคมสงเคราะห์ มีมากกว่าการให้บริการตามสิทธิ แต่ต้องคานึงถึงความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล
สิ่งที่ควรทาสาหรับนักสังคมสงเคราะห์ได้แก่ ต้องหาความรู้ให้ถ่องแท้เกี่ยวกับ ความพิการทั้งมิติทาง
การแพทย์และมิติทางสังคม ต้องทางานความคิดกับคนพิการ ครอบครัวอย่างมีเป้าหมายและแผนที่จะนาไปสู่
เป้าหมาย สิ่งที่ไม่ควรทาคือ “คิดแทน ทาให้” ทางานบนพื้นฐานความสงสาร และทางานเฉพาะตามกรอบ
ระเบียบ แต่ต้องคานึงถึงความต้องการจาเป็น มีเครื่องมือการประเมิน วิเคราะห์ความต้องการและประเมินผล
หลังการดาเนินการ
10.
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